
EXTREME
Smlouva o pronájmu outdoorového vybavení

Číslo:

 Pronajímatel:
 
 
 Extreme fetrock 
 Martina Jančíková
 Hošťálková 521
 75622

 IČO: 01307592

 Zapůjčeno:           od       do

 Nájemce:
 
 jméno příjmení:

 adresa trvalého bydliště:

 číslo OP, pasu, ŘP:

 datum narození:

 telefon:

Autostan Savage 3x

Kempingový stůl

Kempingové křeslo Coleman

Kempingové křeslo Decathlon

Autolednice Waeco TCX 21

Elektrocentrála Zipper inverter

Solární panel Victron Energy

Organizer Volvo V70
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       cena za zálohu    cena za pronájem        počet kusů

     cena celkem

     součet



EXTREME
Půjčovní řád

Ochrana osobních údajů

Smluvní podmínky

• Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné dále jen pronajímatel a nájemce (zákazníka) na straně 
druhé dále jen nájemce. Smluvní vztah ve věci zapůjčení zboží vzniká podpisem Půjčovní smlouvy a řídí se podle toho-
to půjčovního řádu. Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která 
obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, 
a termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.

• Poskytnuté osobní údaje zpracováváme dle Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016 /697 /EU GDPR – General Data 
Protection Regulation.

 
Podmínky platné od 1. ledna 2020

Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana dostane jedno vyhotovení.

 V       dne

 za pronajímatele     za nájemce    
 

• Vybavení se pronajímá osobám starším 18 let na základě předložení dvou osobních průkazů (OP, PAS, ŘP.....), provedením 
platby za půjčovné bankovním převodem na č.ú. nejpozději 24 hodin před plánovanou výpůjčkou, nebo v hotovosti při 
zapůjčení vybavení.

• Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronájem vybavení bez udání důvodů.
• Vybavení se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem.
• Pronajímatel je povinen seznámit nájemce se základními pravidly užívání vybavení , pokud tato pravidla nejsou obecně 

známa. Nájemce se zavazuje užívat vybavení  řádně v souladu s jejím určením, dodržovat základní pravidla užívání vyba-
vení a chránit vybavení  před poškozením, zničením nebo ztrátou. Nájemce není oprávněn přenechat vybavení  k užívání 
jiné osobě.

• Nájemce je povinen seznámit se při převzetí vybavení  s jejím technickým stavem.
• Půjčovné je stanoveno podle platného ceníku popř. dohodou.
• Na zapůjčené vybavení je vybírána kauce, která je vratná při navrácení zapůjčeného vybavení. Kauce je vybírána ve smluv-

ní výši dle aktuálního ceníku nebo dohodou.
• V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spoje-

né s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy pronajímatel musí doplatit 
nájemné dle platného ceníku.

• Při vráceni vybavení před dohodnutou dobou se nájemné nevrací.
• Nájemce je povinen vybavení vrátit ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
• Dojde-li k poškození, zničení nebo ztrátě, je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného 

odkladu. Povinnost nájemce je nahradit škodu, která se řídí příslušným ustanoveními občanského zákoníku.
• Nájemce má právo zrušit objednávku na vybavení před započetím výpůjčky. 
• Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné úrazy vzniklé užíváním vybavení.
• Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při 

používání zapůjčeného vybavení.
• Nájemce je povinen při užívání vybavení dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné předpisy.
• Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.


