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                                                   ZMLUVA O PRENÁJME          č: 

Prenajímateľ: PEMO instal s. r. o.

                          sídlo: Pod hájom 1092/73, 018 41 Dubnica nad Váhom

                          IČO: 46 615 491, IČ DPH: SK2023482131

                          zastúpený: Lenkou Moravčíkovou, konateľom

                           zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vo vl. č. 26050/R

Nájomca:         ...........................................................................................................................................

                         sídlo/bydlisko:  .................................................................................................................. 

                         IČO/nar.:    .................................                           DIČ:     ................................................

                         zastúpený: ..........................................................................................................................
 
                         č. OP:        .................................                                         ................................................

                       Telefón:    .................................

            I. Predmet nájmu:                                                                Výrobné číslo:

            .................................................................                                ............................................................

            .................................................................                                ............................................................

            Dátum, čas začiatku nájmu:                                                Dátum, čas vrátenia náradia:

            ................................................................                                 ............................................................

            Stav náradia pri odovzdaní nájomcovi:                              Stav náradia pri vrátení:

            ................................................................                                 ............................................................

            ................................................................                                 ............................................................

                                                                                                            Prevzatá záloha: .........................eur

                                                                   II. Cena prenájmu

   II.1. Obe strany sa dohodli na cene za predmet plnenia podľa cenníka prenájmu strojov, elektrického ručného  
            náradia a príslušenstva, platného od 01.03.2013.
   II.2. Cena za predmet nájmu je splatná pri odovzdaní predmetu zmluvy a vystavenia faktúry, alebo 
            pokladničného dokladu prenajímateľom.
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                                                      III. Čas plnenia a ďalšie ustanovenia

Táto zmluva je ustanovená na obdobie:    ..............................................................

   III.1. Nájomca má právo preveriť si funkčnosť náradia pri prevzatí.
  III.2. Pri neskorom vrátení, prenajímateľ aj tento čas započítava do ceny nájmu, podľa cenníka a nájomca je 

povinný zaplatiť  prenajímateľovi  poplatok  z omeškania  vo  výške  0,05 % dlžnej  sumy za  každý deň 
omeškania. 

  III.3. Nájomca je povinný prečítať si návod na použitie a dodržiavať pokyny výrobcu.
  III.4. V prípade poškodenia, zničenia alebo prípadnej straty náradia, prenajímateľ ma právo žiadať od nájomcu 

škodu uhradiť v plnej výške.
  III.5. K nájmu je potrebné predložiť tieto doklady: 
           fyzická osoba: občiansky preukaz, druhý doklad (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list), v prípade  
                                 SZČO : výpis zo živnostenského registra
           právnická osoba: výpis z obchodného registra, občiansky preukaz, druhý doklad (vodičský preukaz,      
                                      cestovný pas, rodný list) štatutárneho zástupcu
  III.6. Nájomca je povinný zaobchádzať s prenajatým náradím šetrne a vrátiť ho prenajímateľovi vyčistené.
           Prenajímateľ má právo účtovať za nevyčistené náradie pri vrátení, zmluvnú pokutu vo výške 10 € s DPH. 
          

V Dubnici nad Váhom, dňa:   ...............................

                      Prenajímateľ:                                                                                    Nájomca:

            ...........................................                                                              ...........................................
                           Podpis a pečiatka                                                                                                        Podpis a pečiatka
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