Půjčovní řád
CONDECOR Construction a.s.
se sídlem Brno, Ostrovačická 714/31, PSČ 641 00
IČ: 2923 6878; DIČ: CZ 2923 6878
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 6186

Úvodní ustanovení
Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé.
Smluvní vztah ve věci zapůjčení raznic vzniká podpisem Smlouvy o pronájmu věcí movitých a řídí se dle
tohoto půjčovního řádu. Ceny nájemného ve smlouvě o pronájmu věcí movitých jsou bez DPH 21% za
jednotku (3 respektive 7 dnů) dle ceníku pronajímatele.
Uzavření smlouvy
Pro uzavření smlouvy je třeba, aby nájemce
•
•
•

byl starší 18-ti let
předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský
průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí v hotovosti nebo
předem bezhotovostně na účet pronajímatele

Technický stav půjčovaných raznic je při předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem, případné
závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání, se uvedou ve smlouvě o pronájmu věcí movitých.
Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro práce, na které je určen, v souladu s
dodržováním předpisů BOZP a používáním osobních ochranných pomůcek.
Nájemné
Výše nájemného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.
Povinnosti nájemce
Doba nájmu je uvedena ve smlouvě o pronájmu věcí movitých a je závazná. V případě, že nájemce
potřebuje pronajaté raznice déle, je povinen dobu nájmu prodloužit (i telefonicky).
V případě, že dojde k poškození pronajatých raznic v rozsahu, který brání jejich řádnému využití, je třeba
tuto skutečnost okamžitě oznámit pronajímateli. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a nájemné
bude účtováno v plné délce nájmu.
Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě.
Nájemce nesmí žádným způsobem do pronajatých raznic zasahovat. V případě, že toto nedodrží, ponese
všechny náklady vzniklé tímto zásahem.
V případě poškození či ztráty pronajatých raznic je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou v plné
ceně raznic ze složené kauce.
Mechanické poškození raznic hradí nájemce v plné výši, např. proražené raznice bucharem, pádem z
výšky, poškození transportem či jiným způsobem poškozené raznice. Náklady spojené s poškozením
budou hrazeny ze složené kauce při vrácení raznic.
V případě odcizení nebo ztráty pronajatých raznic uhradí nájemce plnou cenu raznic – viz prodejní
ceník. Hodnota bude hrazena ze složené kauce. Odcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně
příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.
Vrácení znečištěných raznic 1.000,-- Kč

Co potřebujete při jednání s námi:
Fyzická osoba:
• Občanský průkaz
• Řidičský průkaz
• Vratná záloha (kauce), 20.000,- Kč nebo 50.000,- Kč
Fyzická osoba - živnostník:
• Živnostenský list
• Občanský průkaz
• Řidičský průkaz
• Vratná záloha (kauce), 20.000,- Kč nebo 50.000,- Kč
Právnická osoba:
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Musí být přítomen jednatel společnosti anebo osoba na základě notářsky ověřené plné moci
• Občanský průkaz
• Řidičský průkaz
• Vratná záloha (kauce), 20.000,- Kč nebo 50.000,- Kč

CENÍK PŮJČOVNY CONDECOR
RAZNICE NA BETON - zapůjčení na 3 respektive 7 dnů
CENA A

CENA B

Jednotka Počet raznic Cena 3 dny Cena další 3 dny Cena 7 dnů Cena dalších 7 dnů Kauce

RAZNICE NA BETON - základ

sada

6+1

4 000

2 000

7 000

3 500 50 000

sada

6

2 000

2 000

3 500

3 500 50 000

sada

2
3
1
1

250
4 000
1 500
250

150
2 000
750
150

500
7 000
2 500
500

250 5 000
3 500 50 000
1 500 20 000
250 2 500

6 PU raznic tuhých + 1 raznice ohebná

RAZNICE NA BETON - rozšíření základu
6 PU raznic tuhých

KRAJOVÝ LEM
NEKONEČNÁ RAZNICE - velká
NEKONEČNÁ RAZNICE - velká
NEKONEČNÁ RAZNICE - malá

sada
ks
ks

RAZNICE NA STĚNU - zapůjčení na 3 respektive 7 dnů
CENA A

CENA B

Jednotka Počet raznic Cena 3 dny Cena další 3 dny Cena 7 dnů Cena dalších 7 dnů Kauce

RAZNICE NA STĚNU - základ

sada

4

2 000

1 000

3 000

1 500 25 000

sada

4

1 000

1 000

1 500

1 500 25 000

ks

1

250

150

500

4 PU raznice tuhé

RAZNICE NA STĚNU - rozšíření základu
4 PU raznice tuhé

Nekonečná raznice

V Brně dne 14. prosince 2010
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