Smlouva o výpůjčce
uzavřená ve smyslu § 659 a násl. zák. č. 40/1964, občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami
Název společnosti:

Říčany Property s.r.o.

Sídlo společnosti:

Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00

IČO:

27438767

DIČ:

CZ 27438767

(dále jen "Půjčitel")
a
Název společnosti:

…………………………………….

Sídlo společnosti:

…………………………………….

Číslo vstupní karty:

…………………………………….

IČO:

…………………………………….

(dále jen "Vypůjčitel")

I.
Předmět smlouvy
Předmětem této Smlouvy o výpůjčce je místnost s vybavením dle specifikace, nacházející se v pátém patře
budovy Rosmarin Business Centra (dále jen „Předmět výpůjčky“)
Specifikace vybavení místnosti:


LED televizor



Hodiny nástěnné



Magnetická tabule



CCTV



Chladící jednotka



2x běžecký trenažér



2x cyklistický trenažér s TV



1x eliptický trenažér



1x vibrační stroj



1x posilovací lavice s příslušenstvím



1x fitness balon s příslušenstvím



2x švihadlo kožené



6x cvičební podložka velká (3x červená, 3x modrá)



1x ribstole včetně hrazdy

II.
Doba užívání
Půjčitel touto Smlouvou o výpůjčce přenechává Vypůjčiteli Předmět výpůjčky k opakovanému krátkodobému
užívání za podmínek sjednaných v této Smlouvě o výpůjčce a Vypůjčitel za podmínek sjednaných v této
Smlouvě o výpůjčce přijímá Předmět výpůjčky do svého užívání.

Smlouva o výpůjčce

Říčany Property s.r.o.

Opakovaná krátkodobá výpůjčka se sjednává od ………. 2013, ve dnech ……………………, v době od
……………….. do…………………
Vypůjčitel je povinen Předmět výpůjčky vrátit, jakmile ho nepotřebuje, nejpozději však do stanovené doby
výpůjčky.
Půjčitel může požádat o vrácení Předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby výpůjčky, jestliže
Vypůjčitel Předmět výpůjčky neužívá řádně, nebo jestliže jej užívá v rozporu s účely stanovenými touto
smlouvou.
III.
Práva a povinnosti Půjčitele
Předmět výpůjčky přenechává Půjčitel Vypůjčiteli do užívání bezplatně.
IV.
Práva a povinnosti Vypůjčitele
Vypůjčitel se zavazuje, že Předmět výpůjčky bude užívat řádně a v souladu s běžným účelem užívání a v souladu
s provozním řádem, zejména pak:


Chránit Předmět výpůjčky před jakýmkoliv poškozením, zničením či ztrátou, v případě
porušení této své povinnosti je Vypůjčitel povinen vzniklou škodu nahradit;



Vypůjčitel nesmí přenechat Předmět výpůjčky k užívání jiné osobě.

Vypůjčitel se zavazuje ohlásit Půjčiteli okamžitě veškeré škody či ztráty vzniklé na Předmětu výpůjčky. Při
nesplnění této své povinnosti odpovídá Půjčitel Vypůjčiteli za veškeré škody, které Půjčiteli z tohoto důvodu
vzniknou.
Půjčitel poučil Vypůjčitele, jak Předmět výpůjčky užívat. Půjčitel neodpovídá za škody vzniklé Vypůjčiteli či
jiným osobám užívajícím Předmět výpůjčky s vědomím Vypůjčitele jakýmkoliv užíváním Předmětu výpůjčky,
nebo v souvislosti s ním. Vypůjčitel tímto bere výslovně na vědomí, že Půjčitel není provozovatelem zařízení či
vybavení nacházejícího se v Předmětu výpůjčky a nepřebírá z tohoto důvodu vůči Vypůjčiteli jakoukoliv
odpovědnost za škody na zdraví či majetku vzniklé v souvislosti s Předmětem výpůjčky.
V.
Závěrečná ustanovení
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou
vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že si text této Smlouvy o výpůjčce důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato
Smlouva o výpůjčce byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho, pod ni připojují své podpisy.

V Praze dne ............................

…………………………
Půjčitel

Smlouva o výpůjčce

…………………………
Vypůjčitel

Říčany Property s.r.o.

