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PODMÍNKY PRONÁJMU NÁŘADÍ, STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

1. Každý zákazník je povinen podepsat smlouvu o zapůjčení, potvrdit převzetí půjčovaného 
stroje a příslušenství a termín navrácení. 

2. Každý zákazník uhradí zálohu v hotovosti na místě v příslušné výši dle ceníku. Záloha je 
vratná při vrácení stroje, nářadí, příslušenství.   

3. Při nepředložení osobních dokladů, bude požadována záloha v plné výši ceny stroje, 
nářadí, příslušenství. 

4. Stroje a nářadí je možno vracet pouze v otevírací době provozovny. 

5. Stroje, nářadí, příslušenství zákazník vrací nepoškozené a přiměřeně čisté. V případě 
poškození či neúměrného znečištění zapůjčených strojů, nářadí a příslušenství budou 
účtovány náklady na opravu a vyčištění. Pokud dojde k totálnímu poškození či ztrátě 
zapůjčeného stroje, nářadí, příslušenství, se zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve 
výši obvyklé tržní ceny. 

6. Prodej a servis zahradní techniky Jiří Hrnčíř nenese odpovědnost za škody, které 
zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním zapůjčeného stroje, nářadí, 
příslušenství. 

7. Dodržujte pravidla bezpečnosti. 

8. U některých strojů, nářadí, příslušenství je zvlášť účtováno opotřebení spotřebního 
materiálu (struna, pohonné látky atd.)  viz. ceník. 

 

 

CENÍK PRONÁJMU 

Stroj Kauce Půjčovné / 1 den vč. DPH 

Motorová pila 4 000 Kč 500 Kč 

Fukar – vysavač listí 4 000 Kč 500 Kč 

Plotostřih 4 000 Kč 500 Kč 

Křovinořez 4 000 Kč 500 Kč 

Vertikutátor 4 000 Kč 500 Kč 

Rotavátor VARI 5 000 Kč 700 Kč 

Sekačka na trávu 4 000 Kč 500 Kč 

Zahradní – sekací traktor 10 000 Kč 1 000 Kč 

K vypůjčenému stroji je navíc účtováno dodané palivo, příslušenství a spotřební materiál. Ceny spotřebního 
materiálu jsou shodné s prodejními cenami. 
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č.: 

Tento předávací protokol je součástí podmínek o pronájmu strojů, nářadí a příslušenství, 
které jsou umístěny na viditelném místě v provozovně půjčovny. Upřesňuje osobu nájemce, 
typ poskytovaného stroje, nářadí, příslušenství a vymezuje další podmínky. 

Nájemce je povinen seznámit se s podmínkami za jakých je uzavírán nájemní vztah. Není-li 
nájemce znalý obsluhy stroje, nářadí, příslušenství, je povinen požádat personál provozovny 
o proškolení. Dále je povinen používat stroje, nářadí, příslušenství jen k účelu, pro nějž byl 
schválen. 

Podpisem tohoto předávacího protokolu přebírají na sebe nájemce a pronajímatel všechny 
právní důsledky vyplývající z nájemního vztahu. 
 
Nájemce, datum narození / 
IČ: 

 Adresa:  

Telefon:  Doklad 
totožnosti: 

 

 

Typ a výrobní č. stroje:  Příslušenství:  

Počet dnů:  Půjčovné/1 den:  

Kauce:   

Datum zapůjčení:  Datum vrácení:  

Souhlas nájemce se 
smluvními podmínkami: 

 Předal:  

Převzal zpět:  Závady a 
poznámky: 
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