ZMLUVA o zapožičaní športového materiálu.
Klub vodných športov Zvolen, Lučenecká cesta 2288/14, 96001 ZVOLEN, IČO 30231540
www.kanoezvolen.sk, e-mail: jan.miskovic@post.sk, pozicovna@kanoezvolen.sk,
mobil: 00421 904 607 406, ako prenajímateľ a

nájomca

rodné číslo

adresa

č.cest.dokl.
tel.č.

iný údaj

objednával

uzatvárajú túto "Zmluvu o zapožičaní športového materiálu" v nasledovnom sortimente, cenách a množstvách:
objednaný mat.

ks

dní

prenajímaný materiál

1

Kánoe turistické, plastové

2

Pádlo kanoistické, plastový list

3

Barel plastový so sponou

4

Vesta HIKO - Rosana

5

Raft R6 Colorado

6

Pumpa na raft

ks

počet
dní

cena za ks v
EUR

spolu cena v
EUR

7
8

Spolu za materiál v EUR
Započítaná záloha
Celkovo k zaplateniu v EUR
Konverzný kurz: 1 € = 30,126.-Sk
Materiál nie je poistený!
Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že si je vedomý ceny a stavu preberaného materiálu a zaväzuje sa v prípade
jeho poškodenia, alebo straty uhradiť vzniknutú škody v zmysle "Podmienok pre požičanie lodí" .
Nájomca sa zaväzuje prenajatý materiál používať výhradne k účelu na to určenému a to normálnym spôsobom.
Nájomca prehlasuje, že v súvislosti s prenejatým materiálom je oboznámený so situáciou na rieke, uvedomuje si
nebezpečenstvá plavby po rieke, pobytu pri rieke, plne zodpovedá za prenajatý materiál a škody spôsobené na ňom, a
sním na cudzom majetku.
Nájomca sa zaväzuje nepožadovať na prenajímateľovi žiadnu náhradu škody, ktorá vznikne na jeho, alebo cudzom
majetku používaním prenajatého materiálu.
Nájomca prehlasuje, že zmluvu si prečítal, jej obsahu porozumel a podpísal ju slobodne, bez nátlaku, a bez inak
nevýhodných podmienok.

Materiál sa zapožičiava na

dni a bude vrátený dňa

2011 o

v
V prípade zmeny miesta vrátenia prenajatého materiálu, nové miesto a čas vrátenia na rieke nájomca
okamžite telefonicky oznámi prenajímateľovi na mobil +421 904 607 406, alebo na tel.č.

v

dňa

2011.

prenajímateľ

Pred podpisom si dôkladne preštudujte zmluvu o zapožičaní
nájomca
športového materiálu, a podmienky pre zapožičanie športového materiálu
Poznámka

Materiál bol odovzdaný
v

dňa

2011 v nasledovnom stave:

hodine

