VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
SPOLEČNOSTI SIMPLESHOP AND RENT S.R.O. PRO NÁJEMNÍ SMLOUVU

ČÁST A: OBECNÁ USTANOVENÍ
I. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
1.

2.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
upravují smluvní vztah, práva a povinnosti mezi obchodní
společností simpleshop and rent s.r.o., IČO: 04220277
sídlem: Podhořská 757/21, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ
184 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 244315 („Pronajímatel“)
a subjektem, který hodlá uzavřít („Nájemce“) s Prodávajícím
nájemní smlouvu dle těchto VOP (dále již jen „Smlouva“).
Tyto VOP jsou určeny výhradně pro pronájem věci Nájemci
- spotřebiteli. Nájemcem se rozumí spotřebitel, tedy ten,
kdo při uzavírání kupní smlouvy s Pronajímatelem jedná
mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy mezi
Pronajímatelem a Nájemcem se řídí těmito VOP, Občanským
zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

ČÁST B: NÁJEMNÍ SMLOUVA
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

Předmětem Smlouvy je sportovní vybavení a příslušenství
(dále jen „Vybavení“), specifikované v nájemní
smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

III. OBSAH SMLOUVY
1. Vybavení je Nájemci pronajato Pronajímatelem za cenu
(„Nájemné“), sjednanou ve Smlouvě.
2. Nájemce odpovídá za škodu na Vybavení způsobenou:
a) užíváním Vybavení v rozporu s jeho účelovým určením,
b) nesprávnou manipulací s Vybavením,
c) ztrátou, zničením, poškozením či odcizením Vybavení.
3. Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli způsobenou
škodu na Vybavení, a to až do výše hodnoty Vybavení uvedené
ve Smlouvě.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE
1.

Nájemce má právo:
d) písemně vypovědět Smlouvu v případě, že Vybavení není
způsobilé k užívání v souladu s jeho účelovým určením
z důvodů na straně Pronajímatele,
e) v případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou Smlouvu
písemně kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu;
Smlouva končí dnem doručení výpovědi Pronajímateli za
předpokladu, že Nájemce vrátil Vybavení Pronajímateli,
jinak dnem vrácení Vybavení Pronajímateli,
f) bezplatně umožnit užívání Vybavení třetím osobám i bez
souhlasu Pronajímatele, za užívání Vybavení a případné
škody na něm však odpovídá Nájemce tak, jako by je
užíval sám; Nájemce není oprávněn přenechat Vybavení
k užívání třetí osobě za úplatu,
g) po dobu trvání Smlouvy v případě vady Vybavení, kterou

sám nezpůsobil, požadovat po Prodávajícím výměnu
vadného Vybavení za totožné či obdobné Vybavení
bezvadné.
2. Nájemce má povinnost:
a) v dohodnuté době Vybavení Pronajímateli vrátit, přičemž
k běžnému opotřebení, jež by vzniklo užíváním Vybavení
v souladu s jeho účelovým určením, se nepřihlíží,
b) řádně, včas a dohodnutým způsobem zaplatit za
pronájem Vybavení Pronajímateli dohodnuté Nájemné,
c) složit při uzavření Smlouvy u Pronajímatele zálohu
(jistinu) ve výši stanovené ve Smlouvě, jež bude po
ukončení Smlouvy Nájemci Pronajímatelem vyúčtována,
d) užívat Vybavení v souladu s jeho účelovým určením
a v souladu se svými schopnostmi, možnostmi, místními
a povětrnostními podmínkami panujícími v čase a místě
užívání Vybavení,
e) neprovádět jakékoliv změny či úpravy Vybavení,
f) uhradit Pronajímateli škodu na Vybavení, v případě
prodlení Nájemce s vrácením Vybavení Pronajímateli
zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednané
ve Smlouvě.
3. Nájemce uzavřením Smlouvy stvrzuje, že:
a) od Pronajímatele převzal Vybavení ve stavu umožňujícím
jeho užívání v souladu s jeho účelovým určením,
b) byl Pronajímatelem poučen o způsobu užívání Vybavení,
c) údaje o výšce, váze, věku, zkušenostech a schopnostech
a další potřebné údaje o uživateli Vybavení, které
poskytl Pronajímateli za účelem seřízení Vybavení
Pronajímatelem dle těchto údajů dle tabulkové metody,
byly úplné a správné, a že si je vědom, že poskytnutí
nesprávných nebo nepravdivých údajů může ovlivnit
bezpečnost při užívání Vybavení, a pro takový případ je
s tím srozuměn,
d) si je vědom, že dojde-li v době trvání Smlouvy ke změně
v údajích poskytnutých Nájemcem Pronajímateli dle
písm. c), může mít taková změna význam pro bezpečné
užívání Vybavení,
e) si je vědom, že mu Pronajímatel neodpovídá za škodu,
která by Nájemci byla způsobena v souvislosti s užíváním
Vybavení,
f) si je vědom, že v případě Smlouvy uzavřené na dobu
určitou mu nebude v případě předčasného vrácení
Vybavení (tedy dříve než bylo sjednáno ve Smlouvě)
vrácena poměrná část Nájemného za dny, o něž Nájemce
vrátil Vybavení Pronajímateli dříve.
V. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE
1.

Pronajímatel má právo:
a) písemně vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu určitou
i neurčitou v případě, že Vybavení není Nájemcem
užíváno v souladu s jeho účelovým určením,
b) v případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou Smlouvu
písemně kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu;
Smlouva končí dnem doručení výpovědi Nájemci;
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Nájemce je po doručení výpovědi Smlouvy povinen vrátit
Vybavení Pronajímateli ve lhůtě 5 (pěti) dnů,
c) požadovat po Nájemci složení zálohy až do výše hodnoty
Vybavení; v případě nesložení zálohy Nájemcem
v Pronajímatelem požadované výši je Pronajímatel
oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy,
d) jednostranně započítat na Nájemcem složenou zálohu
své peněžité nároky plynoucí z titulu náhrady škody
a jiných právních důvodů.
2.

Pronajímatel má povinnost:
a) předat Nájemci Vybavení řádně a včas dle Smlouvy, a to
ve stavu umožňujícím užívání Vybavení v souladu s jeho
účelovým určením,
b) při převzetí Vybavení od Nájemce vrátit Nájemci jím
složenou zálohu, přičemž v závislosti na stavu Vybavení
a míře jeho opotřebení, poškození, zničení apod. ze
strany Nájemce, tak Pronajímatel učiní zcela, částečně,
či vůbec.

2.

ČÁST C: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní
kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem,
zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo
jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků
nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo
mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými
orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo
předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných
zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či
jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou
rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že událost
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění
povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by povinná
strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala a nelze rozumně předpokládat, že v době
uzavření Smlouvy Pronajímatel vznik této události
předvídal.
Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu vzniklou
v důsledku porušení povinností stanovených těmito
Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou
či obecně závaznými právními předpisy ze strany Nájemce.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

1.

2.

3.

4.

Nájemce uzavřením Smlouvy dává Pronajímateli souhlas
k využití poskytnutých osobních údajů pro marketingové
účely Pronajímatele, zejména zasílání obchodních sdělení,
telemarketing a SMS zprávy.
Osobní údaje poskytnuté Nájemcem Pronajímateli
v souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou důvěrné. Tyto osobní
údaje budou Pronajímatelem použity pouze k dosažení
účelu Smlouvy – jejímu splnění a k marketingovým účelům
Pronajímatele. Pronajímatel Nájemcem předané osobní
údaje nezveřejní ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou
uvedení jména a příjmení či jiného označení Nájemce a jeho
adresy za účelem doručení předmětu Smlouvy.
Osobní údaje poskytnuté Nájemcem Pronajímateli
jsou Pronajímatelem shromažďovány, zpracovávány
a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění a dalšími
právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji.
Nájemce má právo odvolat souhlas se zpracováním svých
osobních údajů k marketingovým účelům Prodávajícího
(Pronajímatele) písemným sdělením doručeným na adresu
Prodávajícího (Pronajímatele) uvedenou v článku I. odst.
1. nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu
info@simplerent.cz.

2.

3.

4.

5.
6.

Je-li Nájemce spotřebitelem ve smyslu platných právních
předpisů, je možné případné spory vyplývající ze Smlouvy
mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem
Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.
Pronajímatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit
VOP, a to s přihlédnutím ke změně platné právní úpravy
vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím
ke změně obchodní strategie, ekonomické situace a vývoje
trhu.
Změnu VOP Pronajímatel zveřejní zpravidla 30 dnů předem
umístěním na internetové stránky www.simplerent.cz
či jiným vhodným způsobem. Nájemce je oprávněn z důvodu
změny VOP v případech stanovených zákonem odstoupit
od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Pronajímatel
oznámí či zveřejní nové znění VOP.
Tyto VOP jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení
novým zněním, do doby jejich nahrazení či částečného
nahrazení
odchylným
ujednáním
Pronajímatele
s Nájemcem.
Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012Sb.
Občanský zákoník, v platném znění.
Tyto VOP vstupují v platnost dne 1.9.2017.

VII. ŠKODY
1.

Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé Nájemci
v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se pro
účely vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem rozumí
událost vylučující odpovědnost a to zejména válka,
ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže,
teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického

Dne …………………………

……………………………………………………..………………………..................
VOP převzal(a)

