Nájomná zmluva

Požičovňa elektrobicyklov

Polianka s.r.o., Horná Lehota 481, 976 51 Horná Lehota, IČO: 46 850 716

Prenajímateľ:

M no nájomcu
Adresa nájomcu
T l fón nájomcu
lo o la u
eMail:

Za nižšie uvedených podmienok Vám prenajímame nasledovné :
a ao

o

nájmu

Miesto prevzatia

Dĺžka doby prenájmu

Doobeda
oz c a

zna n

Hotel Polianka - Krpáčovo

c f ác a

1.

Cube Reaction Hybrid Race

2.

-

3.

-

Miesto odovzdania

Množ vo

Dni

1

Suma

1

Kaucia:

€ 0.00

Suma s DPH:

Nájomca týmto potvrdzuje, že bol oboznámený s obsluhou elektrobicyklov a cyklovozíkov. V prípade krádeže alebo
poškodenia zverenej veci sa zaväzuje uhradiť celú čiastku opravy prípadne jej zostatkovú cenu.

Dá um

Podpis nájomcu

o

naj ma

a

Nájomná zmluva

www.polianka.sk

1. Predmet zmluvy:
●

prenajíma e dodá nájomcovi v zmluve špeci ikovan bicykle a príslušens vo na dohodnu
dohodnu ých pla ových podmienok a za v zmluve uvedenú cenu.

●

prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi bicykle a nižšie špecifikované príslušenstvo bez závad
znemožňujúcich ich bezpečné a plné využitie.

2. Pov nno
●

●
●
●
●
●

obdobie a za

nájomcu

nájomca sa zav zuje zaobchádza so zverenými bicyklami a príslušens vom še rne a pod a inš rukcií
prenajíma e a. ájomca bude používa bicykle ak aby zabránil škodám k or m že sp sobi nesprávne
používanie.
nájomca sa zav zuje zveren bicykle a príslušens vo uschova ak aby zabránil odcudzeniu.
nájomca nem že prenaja bicykle alej prenaja re ím subjek om.
nájomca sa zav zuje prenaja bicykle a príslušens vo po skon ení doby nájmu vrá i prenajíma e ovi na
dohodnutom mieste.
nájomca je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel ces nej premávky. k nájomca dos ane poku u za nedod
ržiavanie pravidiel ces nej premávky, túto musí sám uhradiť
nájomca má povinnos pri jazde v chránenom území národnom parku a/alebo na súkromnom pozemku
neschádza z ozna ených cyklo rás a dodržiava pravidlá pohybu v ých o územiach.

3. Zodpovednosť za škody:
●

nájomca je zodpovedný v plnej výške za vše ky škody sp soben nedbanlivos ou nesprávnym
zaobchádzaním a úmyselným poškodením.

