Smlouva o pronájmu stroje bez posádky č.: ………..…………..……
Pronajímatel:
Jméno:
Ulice:
PSČ, Město:
Tel:
WWW:
Email:
IČO: 70040427

Nájemce:
Název:
Jméno:
Ulice:
PSČ, Město:
Tel:
Email:
IČO:

Michal Gerla
Pod Bílým kamenem 1978
753 01 Hranice
603 948 931
www.m-g.cz
mg.gerla@gmail.com
DIČ: CZ7612015719

Stroj minibagr

Tržní cena (Kč/bez
DPH)
750.000 Kč

Kubota U27-4

Příslušenství ke stroji

Tržní cena (Kč)

OP č.:
DIČ:

Nájemné na den (Kč/bez DPH)

Domluvená doba
nájmu od

Domluvená doba
nájmu do

1 – 7. dnů
2.500 Kč/bez DPH
Víkend (so – ne) 4.000 Kč/bez DPH

ANO/NE

Kauce

Lžíce 20cm

15.000 Kč

Stroj a

Lžíce 30cm

15.000 Kč

příslušenství

Lžíce 60cm

15.000 Kč

Svahovka 120cm

25.000 Kč

Vrtací zařízení - DIGGA

65.000 Kč

Cena

Pronaji. podpis

Nájemce podpis

Podmínky pronájmu:
1)

Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu stroje a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která jej
bude obsluhovat.
2) Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní a zavazuje se jej používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
3) Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj a příslušenství proti zcizení. V případě, že k odcizení dojde neprodleně nahlásit příslušnému orgánu
Policie ČR a pronajímateli telefonicky i písemně. Dále se zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje (viz výše).
4) Nájemce nesmí stroj a příslušenství zcizit, půjčit ani dát třetí osobě do užívání nebo jako zástavu.
5) Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na úkor vlastních nákladů. Pronajímatel má možnost kdykoliv zkontrolovat stav
stroje a hlavně jeho pravidelné mazání (mazaní čepů min každých 8 mth).
6) Nájemce je povinen okamžitě nahlásit jakoukoliv poruchu na stroji.
7) Nájemce odpovídá za škody, které na stroji a příslušenství vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
8) Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
9) Nájemce se zavazuje při vrácení znečištěného stroje uhradit očištění stroje v ceně 1.000 Kč.
10) Nájemce se zavazuje v případě, kdy vrátí stroj s nižším stavem PHM, než s jakým si stroj převzal, uhradit doplnění PHM do původního
stavu.
11) Pronajímatel je oprávněn zaplacenou kauci započíst s cenou pronájmu.
12) Nájemce svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s cenou a podmínkami pronájmu.

Předání stroje a příslušenství
Dne:

Hodina: MTH

PHM

Jméno:
Gerla

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:
Gerla

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Převzetí a vyúčtování stroje a příslušenství
Dne:
Poškození:
Poznámky:

Hodina: MTH

PHM

