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VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu uvedenú hnuteľnú vec (ručné náradie, stavebnú mechanizáciu
a príslušenstvo k nim) a to v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, čo potvrdzuje nájomca svojím podpisom.
Nájomca sa zaväzuje používať predmet nájmu len na vlastné účely, t. j. v čase trvania zmluvného vzťahu
nesmie prenajať (dať do užívania) predmet nájmu tretej osobe odplatne ani bezodplatne.
V dobe nájmu nesmie nájomca zmazať, odstrániť alebo inak znehodnotiť číslo a znak predmetu nájmu.
Odovzdávanie a preberanie predmetu nájmu
Nájomný pomer vzniká dňom prevzatia hnuteľnej veci a uzatvára sa na dohodnutú dobu podľa vyššie
uvedených údajov. Predmet nájmu preberá nájomca po podpísaní zmluvy o prenájme a všeobecných
podmienok prenájmu.
Miestom odovzdávania a prevzatia predmetu nájmu sú priestory WAMI s.r.o., Puškinova 1A,Prievidza, pokiaľ
nie je v zmluve uvedené inak. Predmet nájmu bude prevzatý a vrátený v stanovenej dohodnutej dobe.
Za vrátenie predmetu nájmu sa nepovažuje jeho odstavenie, odloženie pred požičovňou, alebo v jej priestoroch
bez toho, aby došlo k riadnemu protokolárnemu prevzatiu.
Prepravu predmetu nájmu si zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.
Nájomca potvrdzuje svojím podpisom, že prevzal predmet nájmu čistý, funkčný a bez závad, že bol
zoznámený s návodom na jeho obsluhu a údržbu, bol poučený o dodržiavaní bezpečnostných predpisov pri práci s ním,
o skladovaní predmetu nájmu a jeho preprave.
Práva a povinnosti nájomcu
Nájomca sa zaväzuje prenajatú vec používať v súlade s návodom na obsluhu a vyhlasuje, že :
a) ak ide o fyzickú osobu má kvalifikáciu na použitie danej hnuteľnej veci
b) ak ide o práv.osobu, zabezpečí, aby vec používala len osoba, ktorá má na to primeranú kvalifikáciu.
Nájomca zodpovedá, že používa predmet nájmu v súlade s účelom na ktorý je určený. Zaobchádza s ním šetrne
a podľa inštrukcií prenajímateľa, zaväzuje sa uhradiť všetky škody na predmete nájmu, ktoré vznikli neodborným
a nešetrným zaobchádzaním, a to úhradou faktúry za opravu predmetu nájmu, prípadne úhradou poškodených častí,
ktoré vzniknú neodbornou manipuláciou, alebo úmyselným poškodením.
Pri odcudzení, zničení, strate a nevrátení predmetu nájmu, alebo jeho časti, je nájomca povinný
uhradiť prenajímateľovi obstarávaciu cenu predmetu nájmu do 3 dní.
Nájomca je povinný pri akejkoľvek závade na predmete nájmu okamžite prerušiť prácu a kontaktovať
prenajímateľa- telefón 0911 600 600, alebo 0911 191 700,v opačnom prípade je práca s takýmto predmetom nájmu
považovaná za úmyselné poškodenie.
Nájomca zodpovedá pri práci s predmetom nájmu za používanie predpísaných ochranných prostriedkov
a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Práva a povinnosti prenajímateľa
Prenajímateľ ručí za technický stav, kompletnosť a bezpečnosť predmetu nájmu. Je povinný oboznámiť
nájomcu s obsluhou a zo zaobchádzaním predmetu nájmu a s bezpečnostnými pokynmi pri práci s ním.
Prenajímateľ má právo kedykoľvek kontrolovať použitie prenajatej veci, pričom nájomca je povinný umožniť
mu vstup do priestorov, kde sa prenajatá vec nachádza.
Sankcie
Za oneskorené vrátenie predmetu nájmu v dohodnutej lehote sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi plné
nájomné za každú hodinu omeškania a zároveň mu bude prenajímateľ účtovať poplatok z omeškania, ktorý predstavuje
10% k dohodnutej cene nájomného..
V prípade nevrátenia predmetu zmluvy v dohodnutej dobe, alebo odcudzenia predmetu nájmu sa nájomca
zaväzuje uhradiť v plnej výške obstarávaciu cenu predmetu nájmu s 20 násobkom dohodnutej ceny osemhodinového
nájmu za kalendárny deň.
Za neuhradené platby odo dňa vrátenia bude prenajímateľ účtovať nájomcovi zmluvná pokuta vo výške 0,5%
za každý deň omeškania .
Znehodnotené, zlomené, alebo poškodené príslušenstvo k predmetu nájmu h r a d í nájomca v plnej
výške. Poškodenie elektrického prívodného káblu h r a d í nájomca v plnej výške.
Prenajatú vec vráti nájomca očistenú a v takom stave, v akom mu bola poskytnutá. Prenajímateľ má
právo účtovať za nevyčistené náradie pri vrátení, zmluvnú pokutu vo výške 3,319€.

