Půjčovní řád

I.
Novoměstský pivovar s.r.o. je oprávněn prodávat a zapůjčovat movité věci, týkající se jeho předmětu podnikání.
Nájemce si vypůjčil :
a)

výčepní zařízení za těchto podmínek: půjčovné výčepního zařízení činí na dobu 24 hodin Kč 100,-. Za dobu od pátku
do pondělí do 18,oo hod. činí cena půjčovného Kč 300,- . Za každý další započatý den se nájemce zavazuje zaplatit
smluvní pokutu ve výši 100,-Kč.
Nájemce je povinen složit zálohu Kč 7.000,- v hotovosti na zapůjčení výčepního zařízení, které má hodnotu Kč
12.000,-. Bude-li platba učiněna platební kartou, je oprávněn pronajímatel si připočítat 3% z ceny zálohy.
Výčepní zařízení zapůjčujeme pouze při odběru sudového Novoměstského ležáku.
Při předání výčepního zařízení pronajímatel provede přezkoušení funkčnosti výčepního zařízení. Stejnou kontrolu
funkčnosti výčepního zařízení pronajímatel provádí při vrácení výčepního zařízení. Je oprávněn si v případě
poškozené výčepního zařízení ponechat složenou zálohu, a to na úhradu vzniklé škody až do výše skutečných nákladů
na opravu. Nevyčerpanou zálohu pronajímatel vrátí nájemci.

b) Nájemce zaplatí zálohu za vypůjčený sud ve výši Kč 1.000,-. Nebude-li sud vrácen do 5 dnů, zavazuje se nájemce
platit smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Hodnota sudu je Kč 2.500,-.
II.
Pokud nájemce výčepní zařízení nebo sud nevrátí vůbec, je povinen zaplatit náhradu škody v plné ceně tohoto zařízení, tedy za
výčepní zařízení Kč 12.000,- nebo za sud Kč 2.500,-. Na částečnou úhradu nevrácené věci je pronajímatel oprávněn použít
složenou zálohu v plné výši. Nájemce se tím nezprošťuje odpovědnosti za vzniklou škodu v plné výši.
III.
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že na půjčovné se bude hradit předem. Na případné sankce z prodlení nebo menší
čkody bude použita složená záloha. Zbývající část nevyčerpané zálohy bude vrácena nájemci.
IV.

Nájemce prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami nájmu zařízení uvedené v čl. I., písmeno a), písmeno b) a
zavazuje se tyto podmínky dodržovat, o vypůjčené zařízení řádně pečovat a ve sjednané lhůtě je v pořádku a nepoškozené vrátit
.

V.
Nájemce a pronajímatel spolu sepisují písemnou smlouvu o pronájmu.

