VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Prenájom striekacích zariadení
1. Prenajímateľ je povinný dodať predmetnú striekaciu pištoľ vrátane príslušenstva a to v nepoškodenom
stave v dohodnutý termín.
2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu vratnú zálohu vo výške 50,-€.
3. Nájomca sa zaväzuje používať striekaciu pištoľ len na vlastné účely, t.j. nesmie ju v čase trvania zmluvy
požičiavať inej organizácii alebo osobe.
4. Nájomca sa zaväzuje používať striekaciu pištoľ len na aplikáciu produktov Plasti Dip zakúpených na
www.PLASTI-SHOP.sk. Aplikácia akýchkoľvek iných materiálov je v rozpore s týmito podmienkami.
5. Nájomca je povinný preveriť funkčnosť striekacej pištole bezprostredne po jej prevzatí. V prípade
akýchkoľvek problémov je nájomca povinný bezodkladne kontaktovať prenajímateľa.
6. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a
dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
7. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo
odcudzeniu prenajatej striekacej pištole a príslušenstva.
8. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať striekaciu
pištoľ tretej osobe alebo použiť striekaciu pištoľ inak ako v súlade s týmito podmienkami.
9. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi dôvod nevrátenia striekacej pištole
v dohodnutom termíne a zabezpečiť, aby striekacia pištoľ bola vrátená v čom najkratšom čase. V prípade
neoznámenia dôvodu nevrátenia striekacej pištole do 24 hod. od dohodnutého termínu vrátenia bude
považovane, že zo strany nájomcu je úmysel nevrátiť striekaciu pištoľ, alebo došlo k strate či odcudzeniu
zapožičanej striekacej pištole zo strany nájomcu.
10. Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu alebo haváriu
na telefóne číslo 0918 217 240 alebo 0918 217 241. Krádež alebo stratu striekacej pištole je nájomca
povinný nahlásiť bezodkladne miestnemu oddeleniu polície, ihneď informovať prenajímateľa a
prenajímateľovi doručiť písomné potvrdenie polície o oznámení tejto skutočnosti. Nájomca berie na
vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o
zodpovednosti za škodu.
11. Poškodenie, poruchu, haváriu, nevrátenie, stratu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí
striekaciu pištoľ úplne z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhej striekacej pištole,
alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do času,
kedy bude k dispozícii nová striekacia pištoľ.
12. Nájomca nesmie na zariadeniach a príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy.
13. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajatú vec prenajímateľovi v stave, v akom ju
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade straty alebo zničenia prenajatej veci sa nájomca
zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné do doby pokiaľ prenajímateľovi osobne nenahlási
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uvedené skutočnosti. Súčasne je povinný nahradiť škodu, ktorá sa rovná obstarávacej cene prenajatej
striekacej pištole, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
14. Nájomca má nárok na vrátenie kaucie len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá striekaciu pištoľ
riadne a včas, funkčnú, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.
15. V prípade, že nájomca vráti prenajatú striekaciu pištoľ nevyčistenú, bude sankcionovaný sumou
5,-€, ktorá bude stiahnutá z vrátnej zálohy.
16. V prípade, že nájomca použije striekaciu pištoľ v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na
obsluhu, servisnými podmienkami alebo prenechá striekaciu pištoľ bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa tretej osobe, prípadne ju použije v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, je
prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok
prenajímateľa na zaplatenie nájomného, ušlého zisku a náhradu škody.

V Košiciach, dňa 8.10.2013
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