Smlouva o pronájmu sportovních potřeb
Pronajímatel
Mgr. Barbora Páchová
IČ: 051 099 31
adresa: Dunajevského 515/2
Praha 4 – Kunratice
(+420) 774 830 828, info@jokota.cz, www.jokota.cz

Nájemce
jméno a příjmení:
adresa:
číslo OP/pasu
telefon:
e-mail:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Smluvní podmínky
1.

Pronajímatel a nájemce uzavírají smlouvu o pronájmu věcí movitých, nájemce svým podpisem stvrzuje, že je seznámen s podmínkami této smlouvy.

2.

Pokud nájemce odstoupí od smlouvy nejpozději do 20 dní před sjednaným dnem převzetí věcí, zaplatí stornovací poplatek ve výši 10% z celkové ceny
půjčovného, do 10 dní 25% a při pozdějším odstoupení ve výši 50% z celkové ceny půjčovného.

3. Nájemce je povinen používat pronajaté věci pouze k účelu, ke kterému jsou určeny tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo nadměrnému opotřebení.
Zejména je zakázáno jakkoliv úmyslně poškozovat vybavení, např. záseky, zářezy, ohněm, odstraňováním firemních nápisů, kreslením atd. Je zakázáno
sedět na vestách, nosit nebo tahat lodě za použití pádel, sedat na nebo do lodí na suchu!!! Sedat na límec nebo palubu lodě!!! Barely na věci je
zakázáno k lodi přivazovat.
4. Nájemce byl poučen a bere na vědomí, že nafukovací lodě, rafty, čluny nesmí nechávat na přímém slunci. Mohlo by dojít k jejich poškození. Při delším
pobytu na břehu nebo po ukončení plavby je nafukovací lodě, rafty, čluny nutno včas upustit a ukládat do stínu!!!
5. Zapůjčenou pumpu k nafukovacím lodím je nutno zabezpečit proti vniknutí vody, používat pumpu k čerpání a stříkání vody je zakázáno, foukání
vzduchu do lodí je přípustné pouze suchou pumpou.
6.

Při nadměrném opotřebení nebo poškození uhradí nájemce pronajímateli cenu opravy, kterou určí pronajímatel. Při ztrátě pronajaté věci, krádeži
pronajaté věci nebo při nesouhlasu nájemce s cenou opravy, uhradí nájemce pronajímateli plnou hodnotu věci uvedenou v tabulce Hodnota pronajatých
věcí a poškozená věc se stane majetkem nájemce.

7.

Nájemce může sjednat s pronajímatelem pojištění proti poškození a krádeži vybavení. Pojištění se vztahuje jen na vybavení, které má v tabulce Hodnota
pronajatých věcí uvedenu spoluúčast. V případě sjednaného pojištění nebude částka vzešlá z bodu 6. vyšší než výše spoluúčasti uvedená v tabulce
Hodnota pronajatých věcí. Pojištěná plavidla musí být v případě, že nejsou pod dohledem, svázána ocelovým lankem a uzamčena. Lanko se zámkem bude
zdarma zapůjčeno. Pojistit lze pouze kompletní zapůjčené vybavení, nikoliv pouze jeho část. Pojištění se nevztahuje na úmyslné poškození zapůjčeného
vybavení a na prasknutí nafukovacího plavidla vlivem přehřátí.

8.

V případě krádeže pronajaté věci je nájemce povinen neprodleně ohlásit krádež Policii České republiky a pronajímateli předložit kopii protokolu sepsaného
policií. To nezbavuje nájemce povinnosti uhradit cenu pronajaté věci pronajímateli.

9.

Pokud nájemce svěří pronajaté věci třetí osobě, nese odpovědnost vůči pronajímateli sám nájemce uvedený ve smlouvě.

10. Nájemce je povinen vrátit pronajaté věci čisté a ve stavu, ve kterém mu byly zapůjčeny. Pokud budou pronajaté věci vráceny znečištěné, je pronajímatel
oprávněn účtovat 100 Kč za každou znečištěnou loď.
11. Nájemce se zavazuje vrátit pronajímateli zapůjčené věci v dohodnutém termínu na dohodnutém místě. Pokud nájemce vrátí pronajímateli zapůjčené věci
s více než hodinovým zpožděním, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci částku 300 Kč za každou započatou hodinu prodlení. Pokud nájemce nevrátí
pronajímateli zapůjčené věci v dohodnutém termínu na dohodnutém místě, zaplatí pronajímateli za každý další den 300% ceny nájemného za půjčenou
věc za jeden den a dále náklady pronajímatele na převzetí pronajatých věcí.
12. Všechny účtované částky jsou splatné do čtrnácti dnů od sjednaného termínu vrácení pronajaté věci. Při pozdním uhrazení částky je pronajímatel
oprávněn účtovat nájemci penále ve výši 1% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
13. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné pro sjížděný úsek řeky či
jiné lokality. Za nedodržování těchto pravidel není pronajímatel vůči nájemci nijak odpovědný.
14. Barely a lodní vaky/pytle nejsou 100% vodotěsné, půjčovna nepřebírá odpovědnost za vniknutí vody do barelu nebo lodního pytle.
15. Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kánoe plastová otevřená do stupně WW II, kajak plastový do WW III, rafty do WWIV. Nájemce nebude sjíždět
náročné úseky a jezy, u kterých hrozí riziko poškození pronajatého vybavení. Je zakázáno používat pronajaté lodě, čluny a vybavení pod vlivem alkoholu
nebo omamných a psychotropních látek apod.
16. Pronajímatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání jim zapůjčených
sportovních potřeb, lodí, člunů, vybavení apod. Nájemce byl upozorněn, že není bezpečné se vydávat na řeku ve skupině menší než 3 lodě, zvlášť když
nejde o zkušené vodáky. Nájemce je odpovědný též za zdraví a majetek dalších osob, které případně s ním budou předmět nájmu a zapůjčené příslušenství
užívat. Je povinen takové osoby rovněž poučit o všech pravidlech a normách, které se k užívání předmětu nájmu a účelu dle této smlouvy vztahují včetně
podmínek této smlouvy.
17. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení této smlouvy. Nájemce uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. v platném znění, souhlas se
zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti Mgr. Barbora Páchová, IČ 05109931, se sídlem Dunajevského 515/2, 14800 Praha 4 a jí
pověřených osob.
18. V případě, kdy pronajímatel zjistí, že došlo k porušení podmínek této smlouvy, má právo jednostranně ukončit smlouvu dnem, kdy toto porušení zjistí.
Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě vrátit zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady. Povinnost nájemce uhradit celkovou
sjednanou cenu pronájmu pronajímateli tímto nezaniká.

Hodnota pronajatých věcí
Věc
plastová kánoe Vydra
MAKU kánoe Vydra NOE
plastová
plastová kánoe TURISMO
plastová kánoe trojmístná
laminátová kánoe Vydra
raft Gumotex Colorado

Cena
13 000
12 000
12 500
14 500
9 000
27 500

Spoluúčast
4000
3500
3500
4500
3000
6000

Věc
kajak
pádlo kánoe
pádlo kajak
barel na věci 50l
barel na věci 5l
vak na věci

Cena
15 000
750
1 000
600
300
1 000

Spoluúčast
4500
300
350

Věc
plavací vesta
koníčkovací šňůra
házecí pytlík
Lanko + zámek
střešní nosič

Cena
1 000
200
1300
600
1500

Spoluúčast

Seznam pronajatých věcí
Věc
plastová kánoe Vydra MAKU
plastová kánoe Vydra NOE
plastová kánoe TURISMO
plastová kánoe TUKAN
laminátová kánoe Vydra
raft Gumotex Colorado
kajak
pádlo kánoe
pádlo kajak
barel na věci 50l
barel na věci 5l
vak na věci
plavací vesta
koníčkovací šňůra
házecí pytlík
ocelové lanko + zámek
střešní nosič
Celkem:

Kusů

Dní

Cena za kus a den
160 / 140 / 130
160 / 140 / 130
160 / 140 / 130
200 / 180 / 160
200 / 180 / 160
600 / 500
150 / 140
15
15
10
5
30
20
0
0
0
0

Cena celkem

0
0
0
0

Cena pojištění

Uzavřeno pojištění proti poškození a krádeži vybavení: ANO / NE

Doprava
Místo

Čas

Cena/km
7
7
10

Převzetí
Vrácení
Převoz
zavazadel
Celkem:

Najeto km

Cena celkem

Převzetí pronajatých věcí
Poškození zjištěná při převzetí

Nájemce souhlasí se smluvními podmínkami, byl seznámen se způsobem užívání pronajatých věcí a pronajaté věci přejal. Pronajímané věci jsou v pořádku
vyjma výše uvedených závad. Pronajímatel pronajímané věci předal.

V …………………………………………………… dne ……………………………………………

………………………………………………………
Pronajímatel

……………………………………………………
Nájemce

Vrácení pronajatých věcí
Poškození zjištěná při vrácení

Výše škody na pronajatých věcech
Nájemce pronajímané věci vrátil. Pronajímané věci jsou v pořádku vyjma výše uvedených závad. Pronajímatel pronajímané věci převzal.

V …………………………………………………… dne ……………………………………………

………………………………………………………
Pronajímatel

Platba
Celková cena
Sleva
Cena po slevě

Částka
Záloha
Doplatek při převzetí
Doplatek při vrácení

Přijal

……………………………………………………
Nájemce

