SMLOUVA Č. 11051702 O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

Pronajímatel
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

a
Nájemce
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
E-mail
Zasílací adresa
Způsob úhrady ceny za službu
Bankovní spojení
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:
Položka

Sériové číslo

Pořizovací cena

Nájemce tyto movité věci do nájmu od pronajímatele přijímá.
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 50,- Kč (slovy: padesát korun) měsíčně. Nájemce je povinen platit
nájemné měsíčně, vždy do 10. dne kalendářního měsíce, na účet pronajímatele č. 1216050001/5500 vedený u
Raiffeisen Bank.
Nájemce souhlasí s úhradou jednorázového aktivačního poplatku, jehož výše a účel je přesně definován v ceníku
společnosti MITRANET.CZ, s.r.o. na adrese www.mitranet.cz.

IV.
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 a uzavírá se na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího
měsíce po doručení výpovědí pronajímateli.
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 Lipníku nad Bečvou
Pronajímatel

Nájemce

