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…ONLINE A V POHODĚ…

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI
uzavřená mezi
COOLCZ s.r.o.
Husova 28
693 01 Hustopeče
IČO: 27699471
DIČ: CZ27699471
Zapsaná 8.září 2006 v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C52853
Tel/fax: 739054060
E-mail: mpclick@mpclick.cz
www.mpclick.cz
(dále jen poskytovatel)

a
Obchodní firma

Ulice/č.p.:

Zast. jméno a příjmení

Město:

Kontaktní telefon

PSČ:

IČO:

Zařízení na adrese

DIČ:

Ulice / č.p.

Dat. narození

Město + PSČ

Č. OP.

Email

poznámka
(dále jen zákazník)
Uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu
v souladu s ustanovením § 663 a násl. občanského zákoníku

I.

Pronajímatel pronajímá nájemci následující movité věci:
typ

Seriové číslo

Pořizovací cena
2376,-

Nájemce tyto movité věci do nájmu od pronajímatele přijímá.
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II.

Nájemce potvrzuje, že výše uvedené movité věci při převzetí dobře prohlédl a vyzkoušel a že jsou způsobilé k běžnému
užívání.
III.

Smluvní strany sjednaly nájemné ve výši 99,- Kč vč. DPH (slovy: devadesátdevět korun) měsíčně. Nájemce je povinen
platit nájemné měsíčně, vždy do 15. dne kalendářního měsíce, na účet pronajímatele č. 2600056090/2010 vedený u FIO
banky. Fakturace je zasílána elektronicky. Při neuvedení kontaktního emailu, bude fakturace zasílána v papírové formě za
poplatek 40,- vč. DPH. Za den úhrady platby se považuje den, ve který je částka připsána na účet poskytovatele.
Složenky k úhradě společnost nezasílá. V případě, že bude zákazník s platbou v prodlení, má poskytovatel právo
požadovat po zákazníkovi úroky z prodlení ve výši zákonné sazby úroku z prodlení z celkové dlužné částky za každý
započatý kalendářní den prodlení. Nájemce souhlasí s úhradou jednorázového aktivačního poplatku, jehož výše a účel je
přesně definován v ceníku společnosti COOLCZ s.r.o., na adrese www.mpclick.cz.
IV.
Smlouva se uzavírá na dobu 24 měs a zaniká úplným uhrazením nájemného ( 99,- x 24 měs.= 2376,- ) poskytovateli a
zařízení přechází do majetku nájemce. Nájemce je oprávněn předmět nájmu po dobu trvání smlouvy užívat a držet.
Nájemce je povinen po dobu trvání nájmu předmět nájmu opatrovat, udržovat, a chránit před jinými poškozeními, ztrátou
či zničením. Nájemce se zavazuje dodržovat při umísťování a užívání předmětu nájmu pravidla výrobců těchto movitých
věcí, ČSN, EN či jiné platné normy, jinak pronajímatel nenese odpovědnost za škody či závady vzniklé na předmětu
nájmu. V případě, že nájemce bude užívat předmětné movité věci v rozporu se shora uvedenými povinnostmi, zejména v
rozporu s pravidly výrobců pro užívání, a dojde k závadě na předmětu nájmu či jeho zničení, je povinen nájemce uhradit
pronajímateli plnou cenu předmětné věci/předmětu nájmu uvedenou v odstavci I. této smlouvy. Jakékoliv poškození,
nefunkčnost či závada některé z movitých věcí, které jsou předmětem nájmu, způsobené zaviněním na straně nájemce či
třetí osoby, nemá vliv na platby nájemného ani jejich výši. Pokud dojde k zániku některé části předmětu nájmu (zejména
ztráta, zničení apod.) zaviněním nájemce či třetí osoby, je nájemce povinen pronajímateli uhradit předmět nájmu ve výši
pořizovací ceny uvedené v odstavci I. Vady předmětu nájmu či jeho části musí nájemce oznámit včetně jejich popisu
písemně a předmět nájmu doručit na adresu provozovny nájemce, jinak nemůže být reklamace vad pronajímatelem
kladně vyřízena. Náklady na doručení předmětu nájmu pronajímateli v takovém případě nese v plné výši nájemce.
V.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem a dnem předání movité věci do užívání nájemci. Bez ohledu na výše uvedené je
pronajímatel oprávněn omezit funkčnost předmětu nájmu, či smlouvu vypovědět v případě, že nájemce bude v prodlení s
úhradou dlužného nájemného o více jak 30 dnů. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 3 dny. Po skončení nájmu
movité věci se nájemce zavazuje neprodleně předat předmět nájmu pronajímateli v jeho provozovně a to v pracovní době
pronajímatele a to ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
VI.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s
celým obsahem smlouvy, což stvrzují svými podpisy.

V …………………………………. dne ………………………

.......………………...................
zákazník

..............................................
COOLCZ s.r.o.
Ing. Zdeněk Mrhal
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