t. Přejírnajíci svým pďpisem potvrzuje, že je seznárnen s *ávodgn na obďuhu a údržbustnoie,funkčrnsti a praco-ovními
vlas$ostmi rnecianismŮ, a že jeho obďuhu bude provádět praeovnfk v oboluze proš|tolenÝ r€§p_ pfscovník s platným
oprávněním u t4ybranýďl mechanismů, Pfujímajícípofuzuje, že mec*ran}smus je v řádném stavu a prwozuschopný.
Zároveň se zavazuje, že ho btde v tomto st*vtJ udržoyat po dobu užíuání.
2. Přejímaj*cí se zavazuje uhradřt předávaiicírnu ško*r rrzni*bu připad*ým poškozením, zničenirn, krádďí nebo zlnibrr
ve vý§i psňzovei rerry nevéito mechanismtl.

3 .Faktuna+e brrde prováérra jedrerázově (při kra§írn zepůjčení}.\ízhtedem k tornu, že smlowa o zapůjčeni je
pod*ladem k íaktlrnaci, musí být na ní qrzrračenc Étumpfutrzďí a wácení mechar:ismu. Pto íaRtrad není rozhoduiící,
zťa byl pHmět v prúběhu zapůPení ryužíván či nikoliv. U zapůjčenýchsouprav {aapř. bšení}ie sazba na měsíc poď. z€
den pďítána dle dohod*uté smluvni ceny do úptnéhovrácení všech prvků. V sauladu s § 369 Obchodního zákoniku
přejímajicí souhlasí s výšíúroku z prodlení v případě nezaplacení dlužnéčástky do terminu splatnosti tj. 14 dnŮ ve výši
0,S % z d,}užnéčást*y za kazdý zapďatý den prodíení.
4. Fřejimajici se zavazuje, že meďtanisrnus pňe*ethaný do dočasnetrc užíváníbude uživatien pro sebe a k účelŮm,ke
kterým je určen, Pofu§enj tét§ skutečnosti zakládá právo ubženísa*ke ve výši $"ti náso§ku měsičního náiemného.
5. Mechanismus rnusi být předavajícimu vrácen v posledni den tržívání.Víz. ĎÉí*ek2 §mlouvy o uapůičeni. Pfipadne:li
tailový den na den pracovního klidu, rozumi se §m den následující po dni pmcovnihě Hidu. Mechanisrnus musí být
wácen komp}etní a čistý.
6. V případě opožděného wácení mechanisrnu se účastnícidchodli na penalizaci v částce 500Kč za každý den prodhní.

7. Připadnou ztrátu nebo odcizení přejimající bezprostředně a písemně ohla§í předávajicímu, Tuto skutďnost sqrČasně
ohlásí na místrrě pňslr§ném odděbní Polície Čed<érepubliky. Připadrté sgudní spory budo* ře§eny u míďně prisfušrteho
soudu_

8, Smlouvu lze před ukqnčením Pji

p*afurosť vypovĚdÉt písernné s týdenní výpovědní lhůtot_ Predávaiicí muže od
smbuvy odstoupit okamžitě bez výpovědí}í lhůty, iesťžezji§í porušenípovinností vypiývajicí z těto srnlouvy.

9. MorÉáĚe, demo*tiře, údržba,opravy prďrlídky či revize jsou predmětem individuální dohory mezi fredávajícím a
přejímacím

10. Přebírajíci scrhlasi se zpracováním osobních a firemních údajův souladu s ustanovenim Zákona č. 10'tžOOS Sb. o
ochraŇ osobrrich údaiů,v plaťrémz*ění. Úaale zu$elců osobnich udajťr mohou být správcem {predi*vajícím}

a zpramvávány,pouze za tlčelsm uzavírání smluvnich dodavatelsko odběráe|slďcb váahŮ a smlw pfo
prováéni dodávek praci a poslrytováni služeb, jakož i zprostřsdkovatslská a jiné obchodní, činnosti správae
vyžadovárry

(přerlávajicího) provádĚaé v souladu s Síslušnými zákony"

Misto píevzetl a vrácenl mechanismu: §laťňany

