Podmínky Půjčovny Staves
PRVNÍ PRONÁJEM
Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci:





2 doklady totožnosti: občanský průkaz, pas a/nebo řidičský průkaz
firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
o osoba neuvedená jako statutární orgán firmy v Živnostenském rejstříku musí být vybavena plnou mocí
osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat
plátci DPH: navíc osvědčení o registraci DIČ

Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného
pronájmu. Při druhé a každé další zápůjčce vyžadujeme ze stejného důvodu doklad totožnosti, příp. platné
zplnomocnění osoby, která si vybavení pronajímá.
KAUCE
Před zapůjčením stroje může být požadována kauce, jejíž výše se odvíjí od hodnoty zapůjčeného stroje a charakteru
obchodního vztahu, podle nějž je zákazník zařazen do jedné z těchto kategorií:




NULOVÁ KAUCE - zákazníci, kteří mají podepsánu rámcovou nájemní smlouvu nebo dlouhodobou historii a
zároveň plní včas své závazky, vratnou kauci neskládají
ZÁKLADNÍ KAUCE – zavedení nebo prověření zákazníci bez dlouhodobé historie skládají vratnou kauci ve výši
jednoho měsíčního nájmu pro každý zapůjčený stroj
PLNÁ KAUCE – zákazníci noví, bez obchodní historie, skládají vratnou kauci s ohledem na hodnotu stroje ve
stanoveném rozsahu dle ceníku

V případě velkého objemu otevřených zakázek může být k zajištění vyžadována kauce bez ohledu na obchodní historii.
Klientům ve vybraných případech nabízíme kombinaci základní kauce a alternativní formy zajištění v podobě zástavní
směnky nebo zástavní smlouvy na movité věci, které jsou prokazatelně ve vlastnictví zákazníka.
CENY
Ceny jsou uvedeny v Ceníku Půjčovny Staves, jehož aktuální vydání je zpřístupněno na internetových stránkách a na
všech pobočkách Půjčovny. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna cen bez předchozího ohlášení vyhrazena.
PLATBA
Platby a kauce přijímáme tímto způsobem:




hotovost do zákonného limitu
platební karty VISA/MASTERCARD
bezhotovostní převod na účet

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
DOPRAVA
Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých kilometrů. Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní situací nebo
zásahem vyšší moci neneseme zodpovědnost. Toto ustanovení se nevztahuje na paušální sazbu ve stanoveném
tarifním pásmu, které je uvedeno na zadní straně.
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PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ
Během jednoho dne je možné se zapůjčeným strojem odpracovat v průměru maximálně 8 hodin. Za každou další
hodinu účtujeme poplatek 10 % denního nájemného.
U vybraných strojů a zařízení účtujeme k dennímu nájmu opotřebení nástrojů, například diamantových a
kameninových kotoučů, hladicích talířů, lopatek a podobně. Dotčené položky jsou v ceníku označeny symbolem,
případné dotazy v tomto směru zodpoví personál půjčovny, který podle požadavků zákazníka rovněž určuje konečnou
cenu pronájmu.
SLEVY
VÍKENDOVÝ PRONÁJEM
 začátek zápůjčky:
 konec zápůjčky:

pátek od 15.00
následující pondělí do 8.00

SLEVA
účtujeme pouze 1,5× denní nájemné

SOBOTNÍ POHOTOVOST
 začátek zápůjčky:
sobota od 8.00 do 14.00
účtujeme pouze 1,5× denní nájemné
 konec zápůjčky:
následující pondělí do 8.00
- NUTNÁ PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÁ DOMLUVA
- Tato možnost platí pouze pro oblast Olomouc v období od 1. dubna do 31. října.
BLESKOVÝ PRONÁJEM
 začátek zápůjčky:
 konec zápůjčky:

kdykoliv
do 4 hodin od zapůjčení

SLEVA
30%

FLEXIBILNÍ PRONÁJEM S HODINOVOU SAZBOU
• Zákazník si může při zapůjčení stavebního stroje zvolit místo běžné denní sazby účtování podle odpracovaných
motohodin. V takovém případě hradí pouze 40% denní sazby + 10% denní sazby za každou natočenou
motohodinu.
PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ
Vybavení je předáno na základě podepsaného zakázkového listu, v němž jsou uvedeny podmínky předání a způsob,
kterým se zavazuje nájemce s pronajatým vybavením nakládat. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že daným
podmínkám rozumí a zavazuje se je plnit.
1.
2.

Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní a souhlasí se smluvními podmínkami.
V případě nesplnění platebních podmínek se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny
za každý den, který je v prodlení s platbou.
3. Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje a zavazuje se s tímto
seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
4. Nájemce se zavazuje, že stroj bude používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
5. Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami za zabezpečení
proti zcizení*, a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně pronajímateli a Polici ČR. V případě, že
způsobenou škodu odmítne pojišťovna zčásti nebo zcela uhradit v důsledku nedostatečného zabezpečení, nájemce se
zavazuje uhradit vzniklou škodu až do výše tržní ceny stroje.
6. Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na vlastní náklady.
7. Nájemce odpovídá za škody, které na věci vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
8. Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
9. Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období po
dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %.
10. Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně rovné 50 % denního nájemného.
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11. Nájemce nesmí věc půjčit ani dát třetí osobě do užívání, nebo jako zástavu.
12. V případě vozidla je účtován časový výkon v hodinách a výkon dopravy v kilometrech současně.
13. Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 mth. Za každou další motohodinu účtujeme 10% denního nájmu.
*) Způsob zabezpečení požadovaný pro krytí škod vzniklých odcizením na území ČR:

Základní
Základní pojistné podmínky jsou uvedeny v dokumentu vydaném společností Kooperativa a.s. pod číslem P-205/14.

Zvláštní
Zvláštní pojistné podmínky sjednané odchylně od shora uvedených podmínek:
Mobilní stroje s provozní hmotností do 1.000 kg umístěné na oploceném prostranství:
- oplocení: výška 180 cm
- zámek vstupů: bezpečnostní visací zámek nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
- zabezpečení stroje:
• mobilní stroje (do 1000 kg) pro limit do 1,5 mil Kč – stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně
spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem
Mobilní stroje s provozní hmotností nad 1.000 kg, mobilní stroje přípojné a příslušenství k mobilním strojům umístěné mimo
uzavřený prostor i mimo oplocené prostranství:






mobilní stroje (nad 1000 kg) pro limit do:
o 1,5 mil Kč – mobilní stroj zabezpečen vybavením instalovaným výrobcem
o 3 mil Kč – mobilní stroj zabezpečen vybavením instalovaným výrobcem a zároveň mimo pracovní dobu střežen
min. jednočlennou fyzickou ostrahou nebo mobilní stroj vybaven mechanickým zabezpečením blokujícím řízení
nebo převodovku, nebo je instalován odpojovač baterie nebo mobilní stroj vybaven imobilizérem blokujícím
alespoň dva okruhy funkce motoru a pracující na bázi identifikace osobním čipem obsluhy nebo je instalován GPS
lokalizátor
mobilní stroje přípojné pro limit do 1,5 mil Kč – stroje připevněny řetězem nebo lanem k předmětům pevně spojeným se
zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím zámkem nebo mobilní
stroje přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem jiného stroje nebo mobilní stroj zabezpečen vybavením instalovaným
výrobcem a zároveň mimo pracovní dobu střežené min. jednočlennou fyzickou ostrahou
příslušenství k mobilním strojům pro limit do 1,5 mil Kč – příslušenství připevněno řetězem nebo lanem k předmětům
pevně spojeným se zemí nebo dalšímu stroji o hmotnosti nad 1000 kg, uzamčení provedeno bezpečnostním visacím
zámkem nebo příslušenství přitlačeny k zemi pohyblivým ramenem jiného stroje
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