SMLOUVA O PRONÁJMU ZDRAVOTNÍ NEBO
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
č.smlouvy……………………
uzavřená podle § 2201 - 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Pronajimatel pomůcky/vlastník: Magnolia Medical s.r.o.
Sídlo: Teplička č.p.6 , 364 64 Bečov nad Teplou
Zastoupené: Radkem Pustinou, jednatelem s.r.o.
IČO: 09129537
DIČ CZ 0912537
a
Nájemce :
Jméno a příjmení: ..............................................
Bydliště: ..............................................
Telefon: ..............................................
E mail:
Číslo OP: ..............................................
Uživatel pomůcky: ..............................................
I.
Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí půjčovny.

II.
Nájemce na základě této smlouvy přebírá do smluvního nájmu níže uvedené pomůcky

III.
3.1. Doba pronájmu pomůcek je na minimálně 14. dnů a počíná běžet dnem podpisu
smlouvy. Zápůjčka pomůcky nad minimálních 14. dní je dále účtována po dnech dle sazby
pro jednotlivé pomůcky. Při zapůjčení pomůcky je vybírána vratná záloha. Záloha slouží
na případné pokrytí nákladů spojených s opravou zapůjčené pomůcky, pokud je tato
během zápůjčky poškozena. V případě prodloužení výpůjční doby bude úhrada provedena
hotovostně na pobočce : CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE v K.Varech nebo převodem na
základě vystavené a zaslané faktury nebo v případě dlouhodobé výpůjčky dle platebního
kalendáře.
3.2. Nevrátí-li nájemce pomůcku ve smluveném čase, bude mu ode dne smluveného
vrácení pomůcky účtována dvojnásobná cena za pronájem pomůcky.
3.3. Nevrátí-li nájemce z jakéhokoliv důvodu pomůcku, zavazuje se uhradit poplatek za
pronájem v plné výši (viz čl. 3.2) + cenu pomůcky dle pořizovací ceny pomůcky. Dojde-li v
průběhu vypůjčení pomůcky k poškození pomůcky zaviněné ze strany nájemce, má právo
pronajímatel žádat nájemce o úhradu nákladů na opravu pomůcky v částečné či plné výši.
Nájemce je povinen nahlásit poškození, pronajímatel je povinen opravit a po dobu opravy
poskytnout pomůcku náhradní. Náklady na opravu poškození, které nájemce způsobil
vlastním pochybením či nesprávným užíváním, hradí nájemce. Poškození způsobené
nájemcem, avšak při řádném užívání, nejde k tíži nájemce.
3.4. V případě, že pronajímateli nebude uhrazena pohledávka, která mu za poskytování
služeb vznikla, zašle poskytovatel klientovi 1. upomínku. První upomínka je zasílána do
10. ti dnů od data splatnosti, v případě nezaplacení, je do 5 dnů od jejího zaslání, zaslána
2. upomínka. V případě nezaplacení pohledávky ani po druhé upomínce bude pohledávka
vymáhána soudní cestou a pronajimatel pomůcku odveze.
3.5. Pronajímatel garantuje kvalitu zapůjčených pomůcek. Před sepsáním smlouvy o
zápůjčce provede instruktáž o manipulaci se zapůjčenou pomůckou. Podepsáním smlouvy
obě strany potvrzují i provedení této instruktáže.
3.6. Nájemce odpovídá za pronajatou pomůcku, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k
jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu a podle
instrukcí pronajímatele. Nájemce není oprávněn provádět žádné technické, či jiné úpravy
bez souhlasu pronajímatele, včetně montáže a demontáže, kterou smí provádět pouze
proškolený pracovník.
3.7. Pomůcka je určena výhradně k užívání uvedeným Uživatelem v uvedeném místě
instalace. V případě zjištění porušení této úmluvy Pronajímatel ukončí smlouvu a pomůcku
odveze. Odcizení, ztrátu či jakékoliv poškození zapůjčené pomůcky je nájemce povinen
nahlásit pronajímateli. Nájemce si pronajímá veškeré pomůcky na své vlastní riziko.
Pronajímatel nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob,
způsobené v souvislosti s užíváním půjčených pomůcek v rozporu s instruktáží o
manipulaci s pomůckou.
3.8. Nájemce prohlašuje, že pomůcky převzal čisté a funkční, že byl seznámen s návodem
na používání, s údržbou a obsluhou pomůcky.

3.9. Nájemce je povinen vrátit pomůcku do sídla CETRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE,
Počernická 120 360 17 K.Vary na vlastní náklady , nedomluví- li se s pronajímatelem
jinak. Elektrická polohovací lůžka přepravuje výhradně pronajímatel.
3.10. Při dopravě pomůcek účtuje pronajímatel cestovní náhradu 10 Kč/km. Při instalaci do
5 km od pobočky je doprava zdarma. U pronájmu elektrického polohovacího lůžka se
účtuje montáž a demontáž v celkové ceně 300 Kč.
3.11. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem. Smlouva o
pronájmu je sepsána ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po 1
vyhotovení. Smlouva o pronájmu nabývá platnosti a účinnosti (včetně ukončení) dnem
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.12. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Smlouvy o pronájmu, a že
tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy
V ............................................................ dne ....................…
Za pronajímatele

............................................…

Nájemce

……………………………………….

Protokol ke smlouvě č.: …………..…………….
o vrácení pomůcky pronajímateli a vyúčtování:

podpis pronajímatele:

podpis nájemce:

