Nájemní Smlouva
O dočasném pronájmu věci movité uzavřená
podle § 663 a násl. občanského zákoníku
Pronajímatel:

Sociální služby města Žďár n.Sáz.
Okružní 67
591 01 Žďár nad Sázavou

IČO 43379138
Místo pronájmu: DPS Libušínská 11
Žďár nad Sázavou
Zástupce pronajímatele: Jana Otavová

Telef. 566 624 900

Nájemce: ………………………
č. OP:…………….telef: ………………
bydliště:

……………………………………………
Nájem se uzavírá na dobu určitou:
Ode dne: …………….…..
Do data: …………………

Řád půjčovny
kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek
1. Předmět smlouvy je dočasně půjčován
osobám starším 18 let na základě
platného občanského průkazu.
2. Provozní doba půjčovny je ve dnech
Po-Pá v době od 7:00 do 14:30 hodin
3. Pronajímatel je oprávněn odmítnout
nájem bez udání důvodu
4. Věc se pronajímá na dobu dohodnutou
ve smlouvě
5. Cena nájmu je cenou smluvní a je
uvedena v platném ceníku.

6.

Předmět nájmu:
Půjčovaná věc

Značka /
typ

Nájemné/
1 den

Cena nájmu celkem: …………………
Nájemce prohlašuje, že mu byla věc řádně předvedena,
byl seznámen s jejím technickým stavem, způsobem
její obsluhy a souhlasí s podmínkami stanovenými
půjčovním řádem a s výší ceny.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž
pronajímatel i nájemce obdrží jeden.
Smlouva pozbývá účinnosti dnem vrácení pronajaté
věci nebo vyrovnáním případných finančních závazků
dle této smlouvy.
Ve Žďáře nad Sázavou dne: ……………..
Sociální služby města
Žďár nad Sázavou

……………………..
pronajímatel

………………….
nájemce

Při nedodržení termínu vrácení zaplatí
nájemce půjčovné za každý započatý
den. Při vrácení věci před dohodnutou
dobou se finanční částka za zbytek
nájmu nevrací.

7. Při poškození věci je nájemci povinen
uhradit její opravu na místě. Cena je
stanovena dohodou. Při ztrátě věci je
nájemce povinen uhradit zůstatkovou
cenu. Cena je stanovena dohodou a
splatná na místě.

8.

Půjčovné se platí předem.

9. Nájemce bere na vědomí, že je
oprávněn použít vypůjčené věci pouze
pro vlastní potřebu. Půjčování dalším
osobám je zakázáno.

