Podmínky pronájmu skákacího hradu
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Šindelová č. p. 117
357 06 Šindelová
IČ: 00259632, www.sindelova.cz
Pronajímatelem je Obec Šindelová a nájemcem osoba, která si skákací hrad pronajímá, tj.
spotřebitel (dále jen Nájemce).
Předmět a účel
Předmětem těchto podmínek je pronájem skákacího hradu. Nájemce učiní závaznou
objednávku (lze zaslat i e-mailem na „ou_sindelova@volny.cz“), jež bude obsahovat přesnou
specifikaci akce, na kterou bude skákací hrad pronajatý včetně následujících údajů: datum
převzetí a vrácení skákacího hradu.
Práva a povinnosti Pronajímatele
1. Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci Pronajatý skákací hrad k dočasn mu užívání
po dobu trvání nájmu.
2. Pronajímatel má právo po předchozí žádosti, ab mu Nájemce umožnil přístup k
Pronajat mu zboží za účelem kontrol jeho řádn ho užívání.
3. mluvní stran se domluvil , že při předání pronajat ho skákacího hradu Nájemci sepíší
předávací/přejímací protokol, do kter ho se při převzetí pronajat ho skákacího hradu od
Nájemce zapíše stav pronajat ho skákacího hradu při předání a převzetí, jakož i soupis
vad a škod vzniklých na pronajat m skákacím hradu.
Práva a povinnosti Nájemce
1. Nájemce podpisem příslušn ho předávacího protokolu potvrzuje, že b l seznámen s těmito
podmínkami, a souhlasí s jejich zněním.
2. Nájemce je povinen o pronajatý skákací hrad pečovat s p čí řádn ho hospodáře, udržovat
jej ve stavu způsobil m k užívání na vlastní náklad , používat jej pouze k účelu a
způsobem stanoveným v těchto podmínkách a po ukončení pronájmu jej vrátit
Pronajímateli ve stavu v jak m jej převzal, s přihl dnutím k obv kl mu opotřebení.
3. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli nájemn ve výši a způsobem určeným v těchto
podmínkách.
4. Nájemce není oprávněn pronajatý skákací hrad dále pronajmout či jiným způsobem
umožnit jeho užívání třetím osobám.
5. Nájemce je povinen sdělit bez zb tečn ho odkladu Pronajímateli potřebu oprav na
pronajat m skákacím hradu, jakož mu i umožnit provedení těchto oprav, kdy je povinen
snášet omezení v užívání pronajat ho skákacího hradu po dobu provádění oprav .
6. Při poškození nebo zničení pronajat ho skákacího hradu je Nájemce povinen nahradit
Pronajímateli způsobenou škodu. Na výši škod se strany dohodnou.

Nebe pečí škody na pronajatém skákacího hradu
Nájemce odpovídá za škodu na pronajat m skákacím hradu po celou dobu pronájmu, tj. od
převzetí pronajat ho skákacího hradu až do jeho řádn ho vrácení Pronajímateli.

Výše nájemného
Nájemn je mezi stranami t to smlouv stanoveno jako smluvní a bude hrazeno v hotovosti před
zapůjčením skákacího hradu pronajímateli. Výše nájemn ho je stanovena na 2.000 Kč za 1 den.
Čas předání/převzetí je na konkr tní domluvě obou stran.
Výše kauce
Vratná kauce je stanovena ve výši 2.500,- Kč. Nájemce kauci složí Pronajímateli při převzetí
skákacího hradu. Při vrácení skákacího hradu Pronajímateli bude kauce Nájemci vrácena v pln
výši za předpokladu, že nedojde k poškození pronajat ho skákacího hradu.
kákací hrad bude zapůjčen osobě starší 18 let po podpisu předávacího protokolu, složení vratn
kauce a částk za pronájem skákacího hradu.

Výhrada vlastnictví
Po celou dobu trvání nájmu zůstává Pronajatý skákací hrad ve vlastnictví Pronajímatele, kd
Nájemce není oprávněn Pronajatý skákací hrad prodat, pronajmout, ani jinak zcizit či zatížit
práv třetích osob.

Instalace
V ceně zapůjčení je: nafukovací atrakce, fukar, přepravní taška a ukotvovací kolík . Pro
umístění atrakce je zapotřebí vhodná plocha pro provoz a ukotvení atrakce, rovný ter n, stálý
přívod el. energie. Fukar musí být zapnut po celou dobu provozu atrakce – proud vzduchu ji tak
udržuje trvale nafouknutou a to i při jejím náhodn m (mal m) protržení. Nájemci bude obsluha
skákacího hradu v světlena při předávání.
Popis skákacího hradu
rozloha 11m²
330 cm x 360 cm, výška 235 cm
Určeno pro čt ři děti (ve věku cca 3 -8). Max zatížení 135kg.
T to podmínk jsou patn od 7. července 2015.

