Podmienky prenájmu náradia a malej mechanizácie.
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Doba prenájmu:
a) Zmluva o prenájme náradia a malej mechanizácie (ďalej len stroja) sa uzatvára na dobu určitú. Nájom vzniká
dňom a hodinou zapožičania stroja nájomcom a zaniká vrátením stroja prenajímateľovi.
b) Minimálna doba nájmu sú 4 hodiny. Čas nad túto dobu sa považuje ako nájom na 1 deň.
c) Po uplynutí doby nájmu je povinný nájomca stroj vrátiť prenajímateľovi, prípadne dohodnúť predĺženie
nájmu zmluvou osobne.
d) Prenajímateľ nie je povinný predĺžiť zmluvu z dôvodu plnenia ďalších záväzných objednávok.
e) Ak uplynie dohodnutá doba nájmu, je nájomca povinný stroj vrátiť v dohodnutom termíne. Ak stroj nevráti
a nájomca nereaguje na výzvy (telefón; e-mail) má právo prenajímateľ ohlásiť polícií odcudzenie stroja.
Odovzdanie a preberanie strojov:
a) Preberanie a odovzdanie strojov sa koná v priestoroch prenajímateľa v pracovnom čase.
b) Stroj sa požičiava na základe podpísanej zmluvy záväzne oboma stranami a zaplatením stanovenej
zábezpeky.
c) Vyjadrenia o technickom stave stroja pred a po vrátení je záväzné pre obe strany. Nájomca svojim podpisom
potvrdzuje oboznámenie sa s obsluhou stroja, s technickým stavom a údržbou stroja pri prebratí.
d) Za vrátenie stroja je považovaný okamih, kedy nájomca dostane písomné potvrdenie prenajímateľa
o ukončení nájmu a vyúčtovaní doby prenájmu stroja.
e) Stroje sa po 16:00 hod NEVRACAJÚ!
Používanie stroja:
a) Nájomca je povinný používať stroja len na práce na ktorý je určený v súlade s jeho návodu na obsluhu
a údržbu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
b) Nájomca sa zaväzuje NEVYKONÁVAŤ na stroji žiadne zmeny, úpravy a opravy okrem prípadov na zamedzenie
vzniku úrazov.
c) Ak došlo k poškodeniu stroja viac ho NEPOUŽÍVAJTE!
d) Nájomca sám zodpovedá za správne používanie stroja, používanie predpísaných ochranných pomôcok
a dodržaní všetkých predpisov BOZP.
Náklady spojené s prenájmom stroja:
a) Prenajímateľ hradí údržbu stroja počas prenájmu v rozsahu štandardných servisných úkonov z zmysle návodu
na obsluhu a údržbu stroja.
b) Benzínom poháňané stroje sa prenajímajú plne natankované. Nájomca je povinný zabezpečiť si vhodné
pohonné hmoty (v prípade dvojtaktných motorov správny olej a správny pomer namiešania paliva) a vrátiť
stroja plne natankovaný, alebo uhradiť prenajímateľovi cenu chýbajúceho paliva vo výške 2,- EUR/liter.
c) Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za druhotné náklady vzniknuté poruchou, alebo prestojom stroja.
d) Nájomca sa zaväzuje znášať všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi, ak strojom spôsobil škodu na
osobách alebo majetku.
Práva a povinnosti prenajímateľa:
a) Prenajímateľ má právo kontrolovať technický stav stroja, kvalifikovanosť obsluhy a dodržiavanie návodu na
obsluhu a údržbu stroja.
b) V prípade porušenia podmienok prenájmu má prenajímateľ právo vypovedať nájomnú zmluvu a žiadať
okamžité vrátenie stroja.
c) Prenajímateľ môže prenajať len taký stroj, ktorý je po technickej a bezpečnostnej stránke v poriadku v súlade
s návodom na obsluhu a údržbu zariadenia.
Práva a povinnosti nájomcu:
a) Nájomca má právo používať stroj pre vlastnú potrebu.
b) Nájomca nemá právo stroj požičať tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa.
c) Nájomca sa zaväzuje, že stroj bude obsluhovať len oprávnená a zaškolená osoba.
d) Nájomca sa zaväzuje, že bude stroj prevádzkovať v súlade s návodom na obsluhu a údržbu, s predpismi BOZP
a pri použití vhodných osobných ochranných pomôcok.
e) Nájomca sa zaväzuje, že bude zo strojom pracovať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, preťažovaniu,
zničeniu, strate, alebo k poškodeniu počítača hodín pokiaľ je nimi stroj opatrený.
f) Pri nájme nad 20 dní sa nájomca zaväzuje dopraviť stroj prenajímateľovi na servisnú prehliadku.
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Opotrebovanie stroja:
a) Nájomca sa zaväzuje vrátiť stroj funkčný, očistený, nepoškodený a bez známok nadmerného opotrebovania.
b) Primeranosť opotrebovania a intervaly výmenný opotrebovaných dielov stanovuje návod na obsluhu
a údržbu stroja.
c) Nájomca sa zaväzuje uhradiť náklady prenajímateľovi na uvedenie stroja do pôvodného stavu pri jeho
neprimeranom opotrebovaní.
d) V prípade vrátenia neočisteného stroja prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi sumu v zmysle uzatvorenej zmluvy o
prenájme náradia a malej mechanizácie.
8. Poškodenie, zničenie stroja:
a) Nájomca sa zaväzuje nahlásiť prenajímateľovi každú poruchu stroja, počítadla hodín, odcudzenie, alebo
zničenie stroja.
b) Pri zanedbaní dennej údržby poškodení stroja, nedodržaní intervalu servisnej prehliadky u prenajímateľa
podľa bodu 6f sa nájomca zaväzuje uhradiť všetky vzniknuté náklady z tohto dôvodu.
c) Pri poškodení, zlomení spotrebného materiálu (vrták, sekáč, diamantové rezné, alebo brúsne kotúče),
servisného náradia ku stroju, nájomca uhradí v plnej výške sumu nového spotrebného materiálu.
d) Pri odcudzení, strate, zničení, alebo znemožnení nakladania zo strojom sa nájomca zaväzuje uhradiť
prenajímateľovi náklady spojené s obstaraním nového parametrami porovnateľného stroja. Prenajímateľ má
právo na dohodnuté nájomné do doby, kým mu nájomca tieto náklady neuhradí.
e) V prípade sporu o príčine a rozsahu poškodenia, poruchy, vyradenia, zničenia stroja preskúma mieru
zavinenia servisný technik.
f) Pri strate sprievodnej dokumentácie odovzdanej nájomcovi pri preberaní stroja má nárok prenajímateľ
účtovať 20,- EUR za každú jednotlivú dokumentáciu.
g) V prípade poškodenia stroja sa následne spíše dohoda o úhrade servisného úkonu a prenajímateľ má právo
ponechať si zloženú zábezpeku do ukončenia servisu a do doby vyúčtovania náhrady škody.
9. Platobné podmienky – ZÁBEZPEKA:
a) Prenajímateľ má právo žiadať od nájomcu zábezpeku podľa druhu stroja a dĺžky trvania nájmu.
b) Prenajímateľ má právo stanoviť individuálnu sadzbu za prenájom podľa druhu stroja a dĺžky prenájmu.
c) Nájomné sa účtuje za každý začatý deň.
d) Pri prestojoch stroja zapríčinené vyššou mocou sa neposkytuje žiadna zľava.
e) Nájomné je splatné v hotovosti na základe dokladu vystavenom prenajímateľom (blok z pokladne).
10. Záverečné ustanovenia:
f) Prenajímateľ a nájomca prehlasujú, že Zmluve o prenájme náradia a malej mechanizácie porozumeli,
uzatvárajú ju slobodne, bez nátlaku a časovej tiesne.
g) Prenajímateľ a nájomca s podmienkami prenájmu náradia a malej mechanizácie súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.

Týmto podmienkam o prenájme náradia a malej mechanizácie som porozumel:

Súhlasný podpis nájomcu

Tieto podmienky prenájmu náradia a malej mechanizácie tvoria neoddeliteľnú prílohu k Zmluve o prenájme náradia a malej
mechanizácie.

