Všeobecné ustanovenia na požičovňu náradia
1.Zápožičná doba
1.1. Zapožičanie náradia na dobu 4 hodiny.
Nad túto dobu sa požičanie náradia definuje, ako požičanie na jeden deň.
1.2.Zapožičanie náradia na jeden deň.
Za jeden deň požičania náradia sa považuje, ak nájomca si zapožičia náradie najskôr od 8:00 a vráti
požičané náradie do 8:00 hod. nasledujúceho dňa. Po tomto termíne začína plynúť ďalší deň
požičania náradia. Ak nájomca nevráti požičané náradie v dohodnutom termíne bude si prenajímateľ
účtovať zvýšenie požičovného o 10 % na každý deň po dohodnutom termíne vrátenia požičaného
náradia.
1.3.Zapožičanie náradia na víkend.
Za požičanie náradia na jeden víkend sa považuje, ak si zákazník vyzdvihne náradie o 16:00 v piatok
a vráti ho do 8:00 v pondelok ráno. Za prekročenie tohto termínu vrátenia začína plynúť ďalší deň
požičania náradia a prenajímateľ si bude účtovať zvýšenie požičovného o 10 % za predchádzajúci
víkend, prípadne každý ďalší deň prenájmu z toho vyplývajúci.
1.4. Zapožičania náradia na týždeň.
Za požičanie náradia na jeden týždeň sa považuje, ak si zákazník vyzdvihne náradie o 8:00 v pondelok
a vráti ho do 16:00 v piatok. Za prekročenie tohto termínu vrátenia začína plynúť ďalší deň požičania
náradia a prenajímateľ si bude účtovať zvýšenie požičovného o 10 % za predchádzajúci týždeň,
prípadne každý ďalší deň prenájmu z toho vyplývajúci.

2. Povinnosti prenajímateľa
2.1. Prenajímateľ SETEZA ELEKTRO spol. s r.o. ručí za technický stav, kompletnosť a bezpečnosť
prenajímaného náradia a príslušenstva v čase zapožičania predmetu.
2.2. Prenajímateľ je povinný pri vrátení náradia vystaviť nájomcovi daňový doklad prípadne faktúru.

3. Povinnosti nájomcu
3.1Nájomca je povinný používať požičané náradie výlučne na ten účel, na ktorý je toto náradie
určené.
3.2.Nájomca je povinný zaobchádzať s požičaným náradím šetrne a vrátiť ho do požičovne
vyčistené.Za nevyčistený stroj má nárok prenajímateľ účtovať 3,00.-€.

SETEZA ELEKTRO spol. s r.o.
Šafárikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves

www.setezaelektro.sk

tel: 053/4410481
e-mail: seteza@seteza.sk

3.3.Nájomca je povinný v prípade predlženia dohodnutej doby nájmu túto skutočnosť osobne
oznámiť prenajímateľovi, alebo e-mailom a po dohode mu nebude účtované zvýšenie ( 10% )
požičovného.
3.4. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby požičané náradie používala iba osoba s príslušnou
kvalifikáciou a ktorá je oboznámená s návodom na obsluhu. Za stroj zodpovedá osoba zapísaná v
zmluve o prenájme.
3.5. Nájomca sa zaväzuje nahradiť všetky škody na náradí a jeho príslušenstve, a to úhradou faktúry
do 14 dní od vystavenia FA prenajímateľom za opravu náradia, prípade úhradou ( nákupom )
poškodených častí, ktoré vzniknú neodbornou manipuláciou, používaním náradia na iné účely ako je
predurčené, alebo úmyselným poškodením.
3.6. Nájomca je povinný pri odcudzení náradia uhradiť prenajímateľovi cenu náradia v nadobúdacej
hodnote.
3.7.Nájomca je povinný v prípade akejkoľvek závady náradia okamžite prerušiť prácu a náradie
priniesť na opravu prenajímateľovi. Práca s takýmto náradím je považovaná zo strany prenajímateľa
ako úmyselné poškodenie!
3.8. Nájomca nesmie poskytovať požičané náradie a nástroje tretím osobám!
3.9. Je zakázané brúsiť nástroje nájomcom!!!!! ( sekáče sa kujú a brúsne nože sa brúsia pod určitým
uhlom. Nedodržanie tejto podmienky bude brané do úvahy, ako zničenie nástroja, ktorý bude
následne odpredaný nájomcovi v plnej hodnote!!!

4.Ručenie nájomcu
a/ Nájomca pri preberaní náradia podpisuje Zmluvu o prenájme ručného náradia, čím odsúhlasuje a
berie na vedomie všetky podmienky prenájmu. Zároveň zálohovo hradí určenú sumu, ktorej sa
rozumie ako záloha za požičané náradia. Pri vrátení stroja sa rozdiel medzi zálohou a prenájmom
nájomcovi vráti. V prípade vyššej ceny za požičovné , nájomca je povinný rozdiel - navýšenie doplatiť
hneď na mieste.

5. Oprávnenosť preberania náradia a nástrojov
Zamestnanec požičovne preberá požičiavané náradie a nástroje osobne proti podpisom.
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