
Pronajímatel / Lessor Iveta Minářová Sídlem / Address U kůlen 301, Předboj

Czech Republic Code: 250 72 IC: 733 27 735

Klient / Client

Jméno a příjmení

Name and Surname

Telefon / E-mail

Phone and E-mail

Adresa / Address

a hotel vašeho pobytu

and hotel of your stay

Číslo pasu / Číslo OP

Passport Nr. / ID Nr.

Doba nájmu od / do Váha

Time of renting from / to Weight

Všeobecné podmínky zapůjčení / General conditions of renting

Iveta Minářová potvrzuje, že materiál byl překontrolován a nebyly na něm shledány žádné závady. Klient se zavazuje vrátit

zapůjčený materiál ve stavu ve kterém jej převzal a vrátit zapůjčený materiál včas na místo odkud si jej vypůjčil. Je doporuceno si

veskery material pred zapujcenim zkontrolovat. V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného materiálu se klient zavazuje uhradit

škodu v plné výši. Vrátí-li klient zapůjčený materiál po sjednané době, je povinen doplatit nájemné až do doby vrácení materiálu

dle platného ceníku. Klient tímto potvrzuje, že se zapůjčeným vybavením firmy Iveta Minářová umí zacházet a byl seznámen s

návodem na jeho užívání i s bezpečnostními předpisy, jež jsou nezbytné pro užívání tohoto materiálu. Firma Iveta Minářová

nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu.

Iveta Minářová confirms that all equipment was checked and inspected prior to use and that no  faults were found with the

the equipment. You, as a client are responsible for any borrowed equipment and must return it in the same condition, and within the

agreed time, to the location originally rented from. We recommend, to thoroughly check all of your equipment prior to use to ensure

you are satisfied with it. You, as a client will be liable and responsible to cover any costs in full if the equipment is returned

damaged or in case of loss. Also note that charges (according to our price list) will be applied if the equipment is returned outside

of the originally agreed time scales. You, as a client are going into agreement with Iveta Minářová and agree that you know how 

to use all the equipment and are aware of all safety rules surrounding use of any borrowed equipment. Iveta Minářová is not

liable for any health or equipment damage which were caused during use of the equipment by yourself.

Množství

Amount

Vratná záloha Cena celkem Měna

Deposit Total price Currency

* ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH

* prices including 20% VAT

Klient tímto potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami této smlouvy a že s nimi souhlasí.

You as a client confirm, that you were informed about conditions of this contract and agree with them.

Podpis klienta: Podpis pronajímatele:

Signature of client: Signature of lessor:

Total priceNumber of days

Půjčovaný materiál

Item of rental

Jednotková cena Cena celkem 

Smlouva o zapůjčení vybavení

User rent agreement

Počet dní

Unit price


