
 ZMLUVA O PRENÁJME                                                  
Číslo: 
 

Prenajímateľ:                                                          Nájomca: 

                                                                      

HYBOX Slovakia, s.r.o.                                    Meno/ názov firmy :.......................................................... 

Lazovná 54             Ulica :........................................................................... 

Banská Bystrica 974 01                                        Mesto:.......................................................................... 

IČO: 360 59 994                                                    IČO: /  č.OP:................................................................ 

DIČ: SK2020096265                                            DIČ: / RČ :................................................................... 

Tel:       048 /416 11 30                                        Tel: ...................................................................................... 

Mobil:  0903 562 654                                           Mobil:.......................................................................... 
 

I. Predmet prenájmu 
 

Číslo.                  Názov stroja.                              Výr. číslo.      CENA /hod                    CENA/deň 

    

    

    

    

II.           Cena prenájmu 

1 Obe strany sa dohodli  na cene za predmet plnenia podľa cenníka prenájmu elektrického ručného náradia  a                                   

príslušenstva, platného od  01.01.2004. 

2. Cena za predmet prenájmu je splatná pri odovzdaní predmetu zmluvy a vystavenia faktúry alebo                                   

pokladničného bloku. 

3.  Obe zmluvné strany sa dohodli  na zložení zálohy za   ERN vo výške :  .......................... 

 

III.          Čas plnenia a ďalšie ustanovenia. 

1. Táto zmluva je ustanovená na obdobie od........................... do ........................ 

2. Pri neskorom vrátení ,vlastník  aj tento čas započíta do ceny prenájmu, podľa cenníka. 

3. Nájomca je povinný prečítať si návod na použitie a dodržiavať pokyny výrobcu. 

4. Pri poškodení náradia nesprávnym používaním sa miera poškodenia posúdi výrobcom ,a prenajímateľ má 

        právo cenu opravy žiadať od nájomcu 

5. K prenájmu je potrebné predložiť OP alebo ŽL a zložiť zálohu za náradie podľa cenníka . 

6. Nájomca svojím podpisom prehlasuje , že sa oboznámil s požičovným poriadkom a súhlasí s ním. 

7. Nájomca svojím podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov 

v spoločnosti HYBOX Slovakia, s.r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto 

údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane 

osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek 

písomne odvolať 

 

 

V Banskej Bystrici   dňa ......................                                                  Čas....................... 

 

  

...............................................                                                                  ............................ ............................... 

Podpis a pečiatka prenajímateľa                                                                   Podpis a pečiatka nájomcu             

 

Vrátené  dňa:  ............................                                               Čas........................... 

 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 

Zmluva o prenájme číslo: 
Obe zmluvné strany sa dohodli  na zložení zálohy za   ERN vo výške :  ............................................................. 

 

 

 

....................................................                                                              .................... ..........................................              

Podpis a pečiatka prenajímateľa                                                                   Podpis a pečiatka nájomcu             

 


