Smlouva o výpůjčce movitých věcí č. Z10012801 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací č.
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2193 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními
stranami, kterými jsou:
Půjčitel
MITRANET.CZ, s.r.o., Mlýnecká 1626, Lipník nad Bečvou, 751 31, IČO: 26813041, DIČ: CZ26813041,
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27485, bankovní
spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1216050001/5500
mitranet@mitranet.cz
MITRANET.CZ, s.r.o.
 588 001 040
obchod@mitranet.cz
Obchod
 580 582 900
servis@mitranet.cz
Servis
 777 682 510
fakturace@mitranet.cz
Fakturace, smluvní věci
 774 682 510
dále jen „půjčitel“
Vypůjčitel
Obchodní firma / Název fyzické osoby
IČO / RČ fyzické osoby
DIČ / Datum narození fyzické osoby
Sídlo / Bydliště fyzické osoby
Město a PSČ
Oprávněná osoba
Telefon, mobil
Dále jen „vypůjčitel“
I.
Předmět výpůjčky
1. Půjčitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených věcí:
Typ:
Cena:
Výrobní číslo:

UBNT Nanostation L M5
1800 Kč včetně DPH

Typ:
Cena:

MTZ Ráhno k NS
150 Kč včetně DPH

2. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli shora označené věci k dočasnému bezplatnému užívání tak, aby
je užil výlučně k zajištění předmětu smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
uzavřené s půjčitelem a po uplynutí doby výpůjčky tyto věci vrátil půjčiteli v původním stavu s přihlédnutím na
běžné opotřebení.
II.
Trvání výpůjčky
1. Výpůjčka bez kauce je platná po dobu trvání smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací uzavřené mezi půjčitelem a vypůjčitelem.
2. Smlouva o výpůjčce movitých věcí zaniká společně s výše uvedenou smlouvou o poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací.
III.
Bezplatnost
Výpůjčka dle této smlouvy je bezplatná.
IV.
Povinnosti půjčitele
1. Půjčitel se zavazuje předat předmět výpůjčky vypůjčiteli při podpisu této smlouvy v místě plnění předmětu
smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a to odbornou instalací technikem
společnosti MITRANET.CZ, s.r.o. Věci, které jsou předmětem výpůjčky, jsou k okamžiku předání vypůjčiteli

způsobilé k obvyklému provozu, což vypůjčitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, jakož i potvrzuje
převzetí předmětu výpůjčky.
2. Půjčitel se zavazuje předat vypůjčiteli spolu se zastupitelnými věcmi i veškeré potřebné doklady (smlouvu o
zápůjčce, či servisní protokol).
3. Půjčitel se zavazuje seznámit (proškolit) vypůjčitele s pravidly užívání věcí, které jsou předmětem výpůjčky.
4. Půjčitel se zavazuje v případě poruchy věci provést bezplatné odstranění poruchy opravou, či výměnou, a to
v případě, že nedošlo k poškození věci ze strany vypůjčitele.

V.
Povinností vypůjčitele
1.

Odpovědnost vypůjčitele za věci, které jsou předmětem výpůjčky, vzniká okamžikem jejich převzetí a končí
okamžikem jejich vrácení. Vypůjčitel je po dobu výpůjčky povinen chránit tyto věci před poškozením, ztrátou,
odcizením nebo zničením.

2.

V případě, že dojde k poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení věcí, které jsou předmětem výpůjčky, je
vypůjčitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit půjčiteli (t.j. do 24 hodin od zjištění této skutečnosti)
na telefonní číslo zákaznického centra.

3.

Vypůjčitel se zavazuje používat předmět výpůjčky výlučně k účelu, ke kterému je určen. Vypůjčitel je bude
používat výhradně na svou odpovědnost a v souladu s podmínkami jejich určení a užívání, s nimiž byl
seznámen. Vypůjčitel se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je.

4.

V případě nefunkčnosti předmětu výpůjčky z důvodu běžné závady je vypůjčitel povinen ohlásit tuto
skutečnost půjčiteli. V žádném případě není vypůjčitel oprávněn provádět bez výslovného souhlasu půjčitele
opravu sám. Učiní-li tak, jdou náklady s touto opravou spojené i případné vzniklé následky (škody) neodborné
opravy k jeho tíži.

5.

Vypůjčitel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy na předmětu výpůjčky, i demontovat jakékoliv díly bez
souhlasu půjčitele.

6.

Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky prodat, dát k užívání třetí osobě, ani je dále vypůjčit či
pronajmout.

7.

Po skončení výpůjčky se vypůjčitel zavazuje umožnit technikům společnosti MITRANET.CZ, s.r.o. odbornou
demontáž předmětu výpůjčky a tím umožnit její navrácení. V opačném případě je povinen nahradit půjčiteli
cenu předmětu výpůjčky. Cenu předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen nahradit také v případě poškození,
ztráty, odcizení či zničení předmětu výpůjčky po dobu trvání této smlouvy.
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 Lipníku nad Bečvou, dne ……………
Půjčitel
Jiří Žáček
jednatel společnosti

Vypůjčitel

