Půjčovna INSTAX – všeobecné obchodní podmínky
Vysvětlení pojmů:
- Předmět nájmu – produkt, zboží – uvedené ve smlouvě
- pronajímatel – Pavel Körner foto, Panská 134/I Jindřichův Hradec, IČO 11329416
- nájemce – zákazník uveden ve smlouvě

Nájemní smlouva může být sepsána pouze po přeložení platného dokladu totožnosti.
1. Předmět nájmu: pronajímatel přenechává nájemci na dobu určitou k užívání předmět nájmu
specifikovaný ve smlouvě.
2. Doba nájmu: doba nájmu musí být uvedena v nájemní smlouvě. V případě, že nájemce
potřebuje prodloužit dobu nájmu, je povinen informovat o tom pronajímatele před
uplynutím sjednané doby a dohodnout přesné prodloužení.
3. Nájemné a vratná kauce: výše nájemného a vratné kauce se řídí dle předmětu nájmu a je
uvedena v nájemní smlouvě.
4. Předání předmětu nájmu: při předání předmětu nájmu nájemce potvrdí ve smlouvě, že
předmět nájmu je ve funkčním stavu. Případné poškození (oděrky a podobně), které však
nebrání použití, se uvedou do nájemní smlouvy. Podpisem smlouvy se potvrzuje, že předmět
nájmu je ve funkčním stavu, byl pronajímateli nájemcem předveden a nájemce byl seznámen
s pravily zacházení a převzal návod k obsluze.
5. Převzetí předmětu nájmu pronajímatelem: nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět
nájmu v místě předání nebo způsobem dohodnutým ve smlouvě. Při vrácení přímo na
provozovně je nutné vrátit předmět nájmu nejdéle od konce otevírací doby provozovny dne
uvedeného v nájemní smlouvě. Pronajímatel je povinen předmět nájmu zkontrolovat a
případná zjištěná poškození uvést v předávacím protokolu. Za případná poškození, která
nebyla uvedena v předávací smlouvě při předání nájemci, odpovídá nájemce a pronajímatel
je oprávněn tato poškození ohodnotit a přiměřenou částku strhnout z vratné kauce.
V případě jištění závažných poškození musí být tato posouzena autorizovaným servisem
nejpozději do 30 pracovních dnů a vzniklou škodu je pronajímatel oprávněn strhnout z vratné
kauce. V tomto případě bude vratná kauce zadržena do vyjádření autorizovaného servisu.
6. Užívání předmětu nájmu: nájemce povinen užívat předmět nájmu způsobem řádným
odpovídajícím účelu a povaze věci a řídit se při tom návodem k obsluze. Nájemce je povinen
nahradit pronajímateli škody vzniklé z důvodu neodborného nebo nevhodného zacházení.
Nájemce není oprávněn přenechat věc do užívání třetí osobě a je povinen zabezpečit ji proti
krádeži apod.
7. Nekomerční užití: předmět nájmu není určen pro komerční účely a nájemce to bere na
vědomí. Pronajímatel neodpovídá za žádnou škodu, která by mohla vzniknout nájemci
z důvodu nefunkčnosti předmětu nájmu.
8. Smluvní pokuta: v případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu, a tedy nedodržení
sjednané doby nájmu, je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní
sazby nájemného za každý započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu je pronajímatel
oprávněn strhnout z vratné kauce.
9. Ztráta nebo odcizení předmětu nájmu: v případě ztráty nebo odcizení je nájemce povinen
uhradit pronajímateli celou hodnotu předmětu nájmu. Do doby úhrady může pronajímatel

účtovat nájemné. Zcizení předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně nahlásit
příslušnému oddělení Policie ČR.
10. Závěrečná ustanovení: smlouva o nájmu vstupuje v platnost podpisem oběma stranami.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze podepsanými písemnými dodatky. Od smlouvy může
každá z obou stran odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností.
Účinek odstoupení od smlouvy nastává v den, kdy bude písemné odstoupení od smlouvy
druhé straně doručeno. Za podstatné porušení smlouvy je považováno, pokud užívá nájemce
předmět pronájmu za jiným účelem, než je uvedeno ve smlouvě, nebo ocitne-li se nájemce
v prodlení s úhradou nájemného déle než tři dny.
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