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PŮJČOVNÍ ŘÁD

1. Při zapůjčení zboží je nájemce povinnen předložit platný průkaz totožnosti

2. Základní a zároveň minimální doba zapůjčení je stanovena na 24 hodin (1 den). Ta se 
počítá od chvíle převzetí zapůjčených předmětů nájemcem a končí jejich předáním a 
převzetím pronajímatelem zpět v místě provozovny.V případě pronájmu přes víkend je 
počítáno od pátku do pondělí jako 1 den

3. Při překročení lhůty navrácení zboží je pronajimatel oprávněn účtovat každý započatý den 
jako další zápujčku na 24 hodin.

4. Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů

5. Základní ceny půjčovného jsou stanoveny v ceníku.

6. Při zapůjčení může být požadována kauce až v celkové ceně zboží.

7. Nádobí se vrací umyté. Při vrácení znečištěného nádobí bude účtováno navíc 50% z ceny 
zápujčky. 

8. Rozbité, ztracené nebo jinak poškozené nádobí bude při vrácení účtováno v ceníkových 
cenách nového zboží, které jsou uvedeny u jednotlivých položek zápujčky.

9. Za bezpečnost práce se zapůjčeným vybavením nebo zařízením zodpovídá výhradně 
nájemce. Pronajimatel nezodpovídá za žádné škody či újmy způsobené používáním 
zapůjčeného zařízení.

10. Nájemce je povinen uhradit stanovené nájemné při převzetí pronajímaných předmětů není li 
dohodnuto jinak.

11. Veškeré zapůjčené zboží zůstává i po dobu zápujčky majetkem pronajimatele.

12. Nájemce není oprávněn pronajaté předměty ani jejich příslušenství pronajímat osobám 
dalším ani právnickým subjektům.

13. Podpisem smlouvy o zápůjčce stvrzuje nájemce podmínky tohoto půjčovního řádu.
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