Obchodní podmínky Půjčovny Grilu TEXIM s.r.o.
1) Podmínky, rezervace a platby
§ 1: Souhlas Uzavřením nájemní smlouvy vyjadřujete souhlas s těmito “obchodními podmínkami“.
Zároveň Vám vzniká právo na zapůjčení objednaného grilu v zarezervovaném termínu uvedeném
ve smlouvě o nájmu.
§ 2: Způsob platby
Platba bude provedena na prodejně při převzetí grilu a to způsoby:
a) hotově
b) platební kartou
Platbu lze provézt i převedením peněz z Vašeho účtu na 0020000585/5500, vždy však předem po
telefonické dohodě a to minimálně 3 dny před převzetím grilu.

2) Zrušení objednávky a storno poplatky
§ 1: Zrušení ze strany nájemce
Vaši rezervaci můžete zrušit buď telefonicky na tel.: +420603814227 nebo e-mailem na:
info@pujcimgrilhk.cz
Pokud zrušení rezervace proběhne 5 a více dnů před nájmem grilu, nebude účtován žádný storno
poplatek.
Pokud zrušení rezervace proběhne 4-0 dny před nájmem grilu bude účtován storno poplatek ve výši
200kč.
§ 2: Zrušení ze strany pronajímatele
Pronajímatel grilu si vyhrazuje právo 7 dní před pronájmem grilu zákazníkovi zrušit rezervaci bez
udání důvodu. Je však zavázán danou situaci vyřešit nabídkou jiného grilu z nabídky Půjčovny
Grilů TEXIM s.r.o.

3) Převzetí a vrácení grilu
§ 1: Převzetí grilu je možno jak na sídle společnosti TEXIM s.r.o. tak po předchozí domluvě po
přivezení naší dopravou. Výše dopravného je odvislá od vzdálenosti místa vykládky grilu, určeného
zákazníkem. Sazba je 10kč / km. Při převzetí si překontrolujte stav Grilu. (viz. protokol o převzetí)
§ 2: Vrácení grilu dle smlouvy o pronájmu, zpravidla pak do 10:00 následujícího pracovního dne.
V případě vrácení grilu ve stavu použit/neumyt a nevyčištěn, půjčovna grilu TEXIM s.r.o. je
povinna účtovat poplatek za umytí a to ve výši 400 kč.

4) Ceník půjčovného

typ

cena za den cena za víkend

kauce

(po - čt)

(pá - po do 12h)

Gril s ramenem
(č. 3, 4)

300,- kč

500,- kč

1000,- kč

Gril č. 1, 2

300,- kč

500,- kč

1000,- kč

Gril č. 7

300,- kč

500,- kč

1000,- kč

Gril č. 5 Texim

500,- kč

800,- kč

5000,- kč

Gril č. 6 velký

1000,- kč

1500,- kč

10000,- kč

5) Poškození, znehodnocení grilu

typ

Poškození mechanické
části (utržení dvířek,
Poškození nebo ztráta Ztráta jehly pr. 18mm
držáků, uchyc. motoru,
motoru
resp. 25mm
utržení oje, ztráta
závlačky, jehly pr.8mm)

Gril s
ramenem
(č. 3, 4)

300,00 Kč

3 000,00 Kč

1 500,00 Kč

Gril č. 1, 2

300,00 Kč

3 000,00 Kč

1 500,00 Kč

Gril č. 7

300,00 Kč

3 000,00 Kč

1 500,00 Kč

Gril č. 5
Texim

300,00 Kč

3 000,00 Kč

1 500,00 Kč

Gril č. 6
velký

1 500,00 Kč

5 000,00 Kč

3 000,00 Kč

6) Závěrečná ustanovení
§ 1: V případě nutnosti může půjčovna aktualizovat tyto obchodní podmínky zveřejněním na svých
webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro smlouvy uzavřené po datu
zveřejnění.

§ 2: Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito
všeobecnými podmínkami, zákonem č. 101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským
zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
§ 3: Půjčovna grilů TEXIM s.r.o. se zavazuje, že s osobními údaji zákazníka předanými zákazníkem
bude trvale nakládat důvěrným způsobem, pouze za účelem plnění povinností plynoucích z nájemní
smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že svým jednáním
nebo opomenutím nezpůsobí, aby jakákoliv osoba mohla jakýmkoli způsobem porušit ustanovení
zákona o ochraně osobních údajů.
§ 4: Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto
obchodních podmínek.
§ 5: Smluvní strany prohlašují, že si tyto podmínky před podpisem přečetly, že jsou v souladu
s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy na nájemní
smlouvu.
§ 6: Součástí těchto obchodních podmínek je ceník nájmu pro půjčovnu grilů TEXIM s.r.o.

V Hradci Králové dne …...................

…....................................
podpis nájemce

