Smlouva o výpůjčce
Smluvní strany:
ROAM.cz – David Dvořák
Žitná 11
110 00 Praha 1
IČ: 75553074
DIČ:CZ8410230169
(dále jen "půjčitel")
a
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Číslo OP:
Druhý doklad:
(dále jen "vypůjčitel")

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

uzavírají dle ust. § 659 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce:
Čl. I
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele, že vypůjčiteli předá do dočasného užívání jeden z kompletních Oru
Kayaků, včetně pádla, specifikovaných v Čl.IV, odstavci 2 (dále jen „kajak“), a závazek vypůjčitele, že vrátí tento kajak
zpět za podmínek dále stanovených.
Čl. II
Práva a povinnosti půjčitele
1. Půjčitel je povinen předat kajak dle čl. I vypůjčiteli ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a to ke dni a hodině zde
sjednané.
2. Půjčitel má nárok na vrácení kajaku v místě, které určí.
3. Půjčitel může požadovat vrácení kajaku i před skončením sjednané doby výpůjčky, pokud vypůjčitel vypůjčené věci
užívá v rozporu se smluveným účelem výpůjčky.
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čl. III
Práva a povinnosti vypůjčitele
Vypůjčitel je povinen předmětný kajak, po převzetí pečlivě opatrovat a dbát s přihlédnutím k jeho povaze, aby na
něm nevznikla škoda.
Svěří-li vypůjčitel bez souhlasu půjčitele předmětný kajak třetí osobě, odpovídá za něj, jako by jej opatroval sám.
Vypůjčitel je povinen předmětný kajak vrátit v nepoškozeném stavu na místo určené půjčitelem do doby výpůjčky
sjednané v této smlouvě.
V případě, že vypůjčitel nevrátí předmět smlouvy nejpozději do stanoveného dne a hodiny od převzetí, zavazuje se
neprodleně uhradit půjčiteli maloobchodní cenu předmětu smlouvy dle cen na webu www.roam.cz.
Půjčitel má sjednané pojištění pro případ, že během užívání dojde k jeho poškození nebo zničení. Pokud má
vypůjčitel řádně podepsanou smlouvu o výpůjčce, toto pojištění mu hradí případné škody způsobené užíváním
kajaku.
Toto pojištění se nevztahuje na krádež kajaku během výpůjčky.
Čl.IV
Doba výpůjčky a systém půjčování kajaků

1. Výpůjčka se sjednává na maximální dobu od……………………………………………………do……………………………….………………………….
2. Model Oru kayaku:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Vypůjčitel souhlasí s poskytnutím kopie dvou dokladů totožnosti (OP, ŘP nebo Cestovní pas) a pořízením fotografie
vypůjčitele oproti vypůjčenému kajaku. Tyto kopie budou součástí smlouvy o výpůjčce a budou po vrácení
vypůjčeného jízdního kola předány a nebudou dále ukládány. Vypůjčení bude zaznamenáno na půjčovací průkaz
kola, kde toto vypůjčení stvrdí vypůjčitel svým podpisem.
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Čl. V
Závěrečná ustanovení
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Smlouvu je možno měnit či
doplňovat jen písemnými dodatky.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem a hodinou jejího podpisu smluvními stranami.
Testovací jízdy jsou na vlastní riziko vypůjčitele.

V ........................................ dne................................ 2018, čas .........................

…………………………………………………………
za půjčitele

………………………………………………………
vypůjčitel

