Oblastní charita Klatovy
Měchurova 317, 339 01 Klatovy
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pronajímatel: Oblastní charita Klatovy, Měchurova 317, 339 01 Klatovy
Kontaktní adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
Tel: 603 280 103
IČ: 663 88 830
Zastoupená: Mgr. Lucie Švehlová, ředitelka Oblastní charity Klatovy
Jednající pověřený zaměstnanec: Mgr. Stanislava Majerová

a
Nájemce:

jméno a příjmení __________________________________________________
bydliště _________________________________________________________
telefon _________________________________________________________
skutečný uživatel pomůcek __________________________________________
uzavírají

Smlouvu o nájmu věcí movitých
Čl. 1
1.1 Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí půjčovny.
Čl. 2
2.1 Pronajímatel na základě této smlouvy propůjčuje níže uvedené movité věci:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Čl. 3
3. 1 Kompenzační pomůcka a další přístroje se půjčuje na dobu ________________________;
3. 2 prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby osobně nebo telefonicky.
Čl. 4
4. 1 Poplatek za vypůjčení uhradí nájemce vždy při vydání pomůcky za dobu sjednanou ve
smlouvě, a to v hotovosti nebo na bankovní účet Oblastní charity Klatovy – 978 438 0267/0100;
4. 2 bude-li pomůcka vrácena v kratší době, než bylo sjednáno ve smlouvě, bude nájemci
vrácena část platby;
4. 3 dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení pomůcky zaviněním nájemce
(nikoli v důsledku běžného opotřebení pomůcky), je nájemce povinen uhradit náklady na
opravu v plné výši;
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4. 4 v případě ztráty hradí nájemce poměrnou část pořizovací ceny s ohledem na opotřebení
zapůjčené pomůcky;
4. 5 nájemce je povinen vrátit čistou půjčenou pomůcku do sídla půjčovny. V případě, že
nájemce není schopen dopravit pomůcku do sídla, může požádat o odvoz pronajímatele.
Dopravu hradí nájemce.
4. 6. Oblastní charita Klatovy si vyhrazuje právo měnit úhrady půjčovného.
Čl. 5
5. 1 Nájemce plně odpovídá za půjčenou pomůcku. Je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo
k jejímu poškození nebo zničení a udržovat ji v čistotě;
5. 2 nájemce neprovádí žádné technické či jiné úpravy bez souhlasu pronajímatele;
5. 3 nájemce provádí na vlastní náklady běžnou údržbu doporučenou výrobcem (čištění, mazání
apod.);
5. 4 nájemce si půjčuje veškeré pomůcky na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou
zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti
s užíváním zapůjčených pomůcek.
Čl. 6
6. 1 Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal čisté a funkční, že byl seznámen s návodem na
používání, obsluhou a údržbou pomůcky.
Čl. 7
7. 1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti stran Občanským
zákoníkem;
7. 2 tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení;
7. 3 tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran;
7. 4 smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla
sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek,
a na důkaz toho připojují své podpisy;
Čl. 8
Nájemce souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby Oblastní charity Klatovy. Oblastní
charita Klatovy se zavazuje, že poskytnuté údaje bude využívat pouze ke svým vnitřním
potřebám.
V Klatovech dne _________________
Pronajímatel:

Nájemce:
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Pomůcka (čís.)

Datum vrácení

Předal
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Stav pomůcky

Převzal

