SMLOUVA O VÝPUJČCE – Půjčovna PZT
Uzavřená v souladu s § 659 a násl. Občanského zákoníku
I.

Smluvní strany

Půjčitel:

Handicap Znojmo, Boční 1663/4, 669 02, Znojmo, IČO:76102351, DIČ CZ6905200995
Tel. 774 025 099, 774 446 396, 515 222 871, handicap@email.cz

Vypůjčitel: Jméno:……………………………………………………………………………………..ČOP:…………………………………..
Adresa trvalého bydliště:______________________________Tel:____________________
II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je časově omezené vypůjčení vybrané pomůcky/pomůcek /PZT/, ze sortimentu dle přílohy
smlouvy: Ceník a seznam PZT
III.

Doba výpůjčky

Doba výpůjčky PZT je uvedena v této smlouvě. Doba výpůjčky a fakturace půjčovného se automaticky prodlužuje vždy o
jeden měsíc, pokud není pomůcka vypůjčitelem nejpozději v den ukončení výpůjčky řádně vrácena a není vypořádána
úhrada za půjčovné. Dnem ukončení výpůjčky je den vrácení PZT na středisko půjčitele, ze kterého byla pomůcka
vypůjčena nebo den svozu pomůcky půjčitelem.
IV. Práva a povinnosti půjčitele
Půjčitel je povinen předat předmětné PZT vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání a to v sídle smluvního
dodavatele – půjčitele, pokud nebude dohodnuto jinak.
2. Půjčitel je povinen poučit vypůjčitele, popř. jeho zákonného zástupce o způsobu používání PZT.
3. Půjčitel může požadovat vrácení předmětných PZT i před ukončením smluvní doby výpůjčky, pokud má důvodné
podezření, že vypůjčitel používá PZT k jinému účelu nebo způsobem pro který není PZT určena.
4. Půjčitel má právo na úhradu ceny PZT platné v den výpůjčky včetně všech nákladů spojených s výpůjčkou, pokud
předmětné PZT vypůjčitel bez řádného zdůvodnění nevrátí.
5. Půjčitel má právo na úhradu opravy PZT jejíž poškození je nad rámec běžného opotřebení. Za tím účelem je vypůjčitel
povinen zajistit volný přístup ke kontrole PZT. Poškozené, propíchnuté duše a prořízlé pláště nelze považovat za běžné
opotřebení.
V. Práva a povinnosti vypůjčitele
1. Vypůjčitel se zavazuje, že předmětné PZT bude užívat v souladu s touto smlouvou, účelem PZT, podle pokynů a návodu
k použití.
2. Bez souhlasu půjčitele nesmí vypůjčitel umožnit užívání předmětných PZT třetím osobám. Pokud by tak učinil,
odpovídá za případnou škodu na PZT.
3. Informovat půjčitele telefonicky nebo e-mailem předem o termínu vrácení PZT.
4. Je povinen bez zbytečného odkladu informovat půjčitele o veškerých závadách, které se na PZT vyskytly a vyžadují
opravu. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá půjčiteli za touto situací vzniklou škodu, která bude prvotně hrazena
z kauce. Pokud bude škoda, vzniklá nesprávným nebo vadným používáním v rozporu z půjčovním řádem vyšší, než
složená kauce, bude tato částka účtována vypůjčiteli s dobou splatnosti 1 měsíc.
VI. Cena výpůjčky
1. Minimální doba výpůjčky jsou 2týdny*/. Minimální účtované období jsou 2 týdny*/
2. Účtován je vždy každý započatý dvoutýdenní cyklus. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
3. Při převzetí pomůcky vypůjčitelem bude uhrazena cena výpůjčky za předpokládanou výpůjční dobu, maximálně však 2
měsíce. Dále bude uhrazena kauce a cena za dopravné, pokud nebyla pomůcka převzata v prodejně Handicap
Znojmo Boční 4 Znojmo, nebo ve skladu na ulici Vídeňská 49, Znojmo.
4. Při pokračování výpůjčky bude účtována cena výpůjčky vždy na následující ch 14 dnů.
5. Při vrácení pomůcky nebo jejím svozu bude vypořádána cena výpůjčky a cena za svoz pomůcky. Pokud bude PZT
vykazovat pouze běžné opotřebení, vrátí půjčitel kauci.
6. Půjčitel od smlouvy odstupuje v případě, že je vypůjčitel v prodlení splatnosti dohodnutého účtovaného půjčovného
Přestože byl písemně nebo telefonicky upomenut
*/ doba výpůjčky i denní taxa dle platného ceníku a seznamu PZT v příloze.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy, pokud nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou podepsaných originálech vyhotovení,
po jednom vyhotovení pro půjčitele a vypůjčitele.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem převzetí PZT vypůjčitelem a současným podpisem oběma smluvními stranami.
1.

VIII. Seznam zapůjčených prostředků zdravotnické techniky /PZT/
Viz předávací protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce.

Cena za výpůjčku na ……………………………činí……………………..Kč. Kauce ……………………Kč. Dopravné……………Kč.

Celkem převzato ………………………………..Kč
Za půjčitele smlouvu potvrzuje a PZT předal:

………………………………………………………………
Razítko a podpis

Za vypůjčitele smlouvu potvrzuje a PZT převzal:

………………………………………………………………….
Jméno Příjmení a podpis

CENÍK NA ROK 2013
Zdravotnická pomůcka

Den 14 dnů Měsíc Kauce

Chodítko pevné 4 bodové
Chodítko krokovací 4 bodové skládací
Chodítko 4-kolové s košíkem Rollator
Chodítko s podpůrnou deskou
Klozetové křeslo pojízdné
Vozík mechanický s brzdami 108
Vozík mechanický základní 3600
Polohovací elektrické lůžko kompletní
Elektrický zvedák do vany
Nájezdové ALU rampy 200/100 cm
Antidekubitní matrace s kompresorem
Sedačka do vany s výřezem
Sedačka na vanu s madlem
Berle francouzská pár
Berle podpažní ALU pár
Vozík elektrický Storm3Euro USA
WC a sprchové křeslo SWIFT

50,50,100,100,100,100,100,Xxx
Xxx
100,Xxx
Xxx
Xxx
10,10,500,xxx

Ceny jsou včetně DPH
Doplňkové služby a ceník
Dopravu lůžek a elektrických vozíků zajišťuje vždy HandicapZn.
Doprava lůžka a montáž na místě u klienta do 20 km od Znojma
Doprava lůžka a montáž na místě u klienta do 50 od Znojma
Doprava lůžka a montáž na místě u klienta nad rámec
Zpětná demontáž a odvoz
Doprava elektrického vozíku včetně zaškolení u klienta

100,100,200,200,200,300,300,500,400,200,200,90,70,20,20.1000,200,-

200,200,300,300,300,500,500,700,700,300,150,120,30,30,2000,300,-

500,500,800,1000,800,1000,1000,3000,1200,4000,1000,400,300,100,150,4000,600,-

500,800,dohodou
polovina
9,- / km

