Úhrada nájomneho a ostatných platieb
Úhrada za montáž, demontáž a dopravu bude nájomcovi uhradená pri podpise tejto zmluvy.
Nasledujúce nájomné bude nájomcovi hradiť prenajímateľ na základe fakturácie so
štrnásťdennou splatnosťou vystavených faktúr.
IV.
Kaucia
Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise tejto zmluvy bude nájomcom zložená
kaucia vo výške …... % z ceny lešenia bez DPH. Prenajímateľ je oprávnený tieto prostriedky
použiť k okamžitej úhrade akýchkoľvek pohľadávok plynúcih z nájomného vzťahu tejto
zmluvy. Kaucia znížená o prípadné pohľadávky prenajámateľa plynúca z nájomného vzťahu
tejto zmluvy bude nájomcovi vrátená do ….-.... dní odo dňa ukončenia nájomnej zmluvy,
riadneho prevzatia zostavy prenajímateľom a splnenia všetkých ostatných záväzkov nájomcu
plynúcih z nájomného vzťahu tejto zmluvy.
V.
Dohodnutá doba nájmu
Nájom začína dňom: …...........................................................
Ukončenie nájmu dohodnuté na deň: …....................................
V prípade že nájomca bude chciet nájom predĺžiť, vykoná tak v písomnej forme pred
ukončením nájomnej doby.
VI.
Dohodnuté miesto použitia
Miestom, kde bude prenajaté lešenie používané a uložené je:
…....................................................................................................................................
VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Prenajímateľ:
–
predá nájomcovi zostavu podľa požiadavok nájomcu pre požadovanú pracovnú výšku
a požadovaný účel spolu s bezpečnostnými prvkami, v stave odpovedajúcom bezpečnostným
požiadavkám na tento typ lešenia v použivateľnom stave umožňujúcom bezpečnú montáž,
používanie a demontáž.
–
zostavu riadne namontuje osobami k tomuto oprávnenými a po ukončení demontuje
–
v prípade, že nájomca bude hrubým spôsobom porušovať sovje povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy, napr. neuhradí faktúru v dobe splatnosti nebude používať zostavu
spôsobom odpovedajúcim danému typu bude so zostavou akokoľvek manipulovať, je
prenajímateľ oprávnený ukončiť zmluvu s okamžitou účinnosťou odobrať nájomcovi s tým,
že nájomcovi nevzniká právo na vrátenie už uhradeného nájomného, ale prenajímateľovi
vzniká právo na náhradu nákladov spojených s odobratím predmetu nájmu nájomcovi

Nájomca:
–
je oprávnený používať zostavu na dohodnutú dobu na dohodnutom mieste
–
nieje oprávnený so zostavou akokoľvek manipulovať, prestavovať a priemiestňovať ju
–
zaväzuje sa na žiadosť prenajímateľa umožniť prehliadku zostavy
–
je povinný užívať zostavu odpovedajúcim dannému typu vzhľadom na maximálne
zaťaženie
–
je povinný umožniť prenajímateľovi demontáž zostavy po ukončení nájomného
vzťahu
–
je povinný zostavu pred demontážou riadne očistiť
–
odpovedá za akúkoľvek škodu za predmet nájmu, diely zničené alebo stratené, sa
nájomcovi zaväzuje uhradit podľa „ ZOZNAMU PRENAJÍMANÉHO LEŠENIA“
–
diely poľkodené, uhradí podľa miery poškodenia
Nájomca je právnený používať predmet nájmu spôsobom stanoveným v tejto zmluve, v
súlade s jeho technickým určením.
VIII.
Záverečné ustanovenia
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy je potrebné doplniť v písomnej forme a tie sa stávajú
potom nedeľiteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zástupcovia prenajímateľa a nájomcu prehlasujú, že s textom zmluvy súhlasia a sú oprávnení
ju podpísať a plne tým prijať záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Táto zmluva je vyhotovená v
dvoch origináloch, každý účastník obdrží po jednom.

