
Nájemní smlouva
I. SMLUVNÍ STRANY

Pronajímatel: simple shop and rent s.r.o., sídlem Podhořská 757/21, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00
obchodní místo: Chrudimská 2a, Praha 3, PSČ 130 00, nebo mobilní půjčovna

tel.: +420 607 026 556  IČO: 04220277 DIČ: CZ04220277 

Nájemce: osoba přebírající předmět nájmu, v daňovém dokladu označena jako Odběratel

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmět nájmu tvoří individuálně určená věc / věci (dále jen „Vybavení“). Vybavení, jakožto předmět nájmu, je specifikováno v  daňovém dokladu, položka 

Označení dodávky.
2. Pronajímatel touto smlouvou přenechává Nájemci k dočasnému užívání Vybavení a Nájemce se zavazuje zaplatit za to Pronajímateli sjednané nájemné.
3. Pronajímatel a Nájemce touto smlouvou dále sjednávají službu Balíček OCHRANA na dobu do 31. 5. 2020, pokud je Balíček OCHRANA uveden v daňovém dokladu, 

položka Označení dodávky, a to za podmínek článku VI. VOP Pronajímatele pro nájemní smlouvu.

III. DOBA NÁJMU, NÁJEMNÉ, JISTINA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Vybavení je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli kdykoliv v době do 31. 5. 2020 a to pouze obchodním místě Pronajímatele uvedeném v záhlaví. V případě 

vrácení Vybavení po dni 31. 5. 2020 se Nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli při vrácení Vybavení manipulační poplatek 200 Kč. V případě, že Nájemce nevrátí 
Vybavení ani do 30. 6. 2020, vyzve jej Pronajímatel doporučeným dopisem k vrácení Vybavení a poskytne mu dodatečnou lhůtu 15 dnů. Za písemnou výzvu dle 
předchozí věty je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci částku 200 Kč, která je splatná do 15 dnů od doručení výzvy Nájemci nebo při vrácení Vybavení, podle 
toho co nastane dříve.

2. Nájemné bylo dohodou Pronajímatele a Nájemce stanoveno ve výši uvedené v daňovém dokladu u příslušných položek Vybavení, a smluvní strany potvrzují,  
že v této výši bylo nájemné Nájemcem Pronajímateli zaplaceno při uzavření této smlouvy.

 
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Nájemce odpovídá za škodu, ztrátu, zničení či odcizení Vybavení ode dne převzetí Vybavení až do dne jeho vrácení Pronajímateli.
2. V případě, že v době trvání nájmu vznikne na Vybavení škoda, je Nájemce povinen tuto škodu Pronajímateli v plné výši nahradit. Pro případ vzniku níže uvedených 

škod / ztráty / zničení / odcizení Vybavení si smluvní strany dohodly Výši náhrady za jednotlivé části Vybavení takto: 

Lyže sjezdové Lyžařské boty (lyžáky) Snowboard s vázáním Ostatní druhy Vybavení

Velikost Výše náhrady Velikost Výše náhrady Velikost Výše náhrady Druh Vybavení Velikost / počet Výše náhrady

70-90 cm 1 500 Kč 15-17 cm 800 Kč 80-110 cm 2 500 Kč Běžecké lyže 90-170 cm 1 000 Kč

100-120 cm 1 800 Kč 18-20 cm 1 000 Kč 111-149 cm 2 800 Kč Běžecké boty 15-31 cm 900 Kč

130-150 cm 2 500 Kč 21-23 cm 1 150 Kč 140-165 cm* 3 000 Kč Běžecké hole 80-160 cm 250 Kč

140-185 cm* 3 500 Kč 24-27 cm 1 200 Kč Sjezdové hole 70-135 cm 250 Kč

23-31 cm* 2 200 Kč Helma 48-61 cm 600 Kč

Škody na Vybavení Snowboardové boty Lyžařské brýle 1 kus 400 Kč

Druh škody Výše náhrady Velikost Výše náhrady Transportní obal 1 kus 250 Kč

Opravitelné poškození vybavení 400 Kč 17-21 cm 800 Kč Pásek na lyže 1 kus 40 Kč

Zkorodované, špinavé vybavení 200 Kč 22-31 cm 1 200 Kč Obal na helmu 1 kus 60 Kč

Vážné poškození skluznice 800 Kč Obal na brýle 1 kus 40 Kč

Popsání, polepení aj. grafické vizuální poškození (úpravy) 250 Kč * jedná se o dospělé vybavení

 
3. V případě sjednání služby Balíček OCHRANA, zaplatí Nájemce Pronajímateli v případě odcizení Vybavení v hodnotě nepřevyšující v součtu Výši náhrady ve výši 

20 000 Kč pouze paušalizovanou náhradu škody 500 Kč, v případě zničení nebo poškození Vybavení se náhrada škody nevymáhá, kromě případů úmyslného 
poškození, zničení, popsání, polepení aj. grafického vizuálního poškození (úpravy), které jsou blíže specifikovány v článku VI. VOP Pronajímatele pro nájemní 
smlouvu.

4. Pronajímatel prohlašuje, že Vybavení (lyžařské vázání, je-li předmětem smlouvy) bylo seřízeno dle tabulkové metody a Nájemce prohlašuje,  
že Pronajímateli poskytl za účelem seřízení úplné a správné údaje, a že si je vědom, že poskytnutí neúplných či nesprávných údajů může ovlivnit 
bezpečnost při užívání Vybavení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami Pronajímatele pro nájemní smlouvu, s nimiž se Nájemce 

seznámil, a občanským zákoníkem („OZ“). Smluvní strany výslovně vylučují z aplikace ustanovení § 2230 OZ.
2. V případě prodlení Nájemce s vrácením Vybavení Pronajímateli se Nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu 0,5 % denně z výše nájemného, která 

se nezapočítává na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy Nájemci.
3. V případě, že Nájemce ani na základě písemné výzvy dle článku III. odst. 1 této smlouvy nevrátí Vybavení, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní 

pokutu ve výši Výše náhrady Vybavení stanovené pro jednotlivé druhy Vybavení v článku IV. odst. 2. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy Nájemci. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Nájemce vrátit Vybavení Pronajímateli.

4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že tato byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek a že jsou svéprávné. Na důkaz výše uvedeného připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Nájemce souhlasí se sdělováním informací Pronajímatelem o důležitých změnách,  
novinkách, produktech a službách Pronajímatele ve formě zasílání elektronických zpráv

V Praze dne …………………………
 
 
 
 

……………………………………………………..
Pronajímatel

V Praze dne …………………………
 
 
 
 

……………………………………………………..
Nájemce


