SMLUVNÍ PODMÍNKY VÝPUJČKY
1. Půjčitel půjčuje touto smlouvou vypůjčiteli………..…………………………………………
aby jej užíval za podmínek, které jsou ve smlouvě dále uvedeny, a vypůjčitel se zavazuje
předmět výpůjčky vrátit půjčiteli, jakmile jej nebude potřebovat.
2. Minimální doba výpůjčky jsou 2 týdny. Maximální doba zápůjčky jsou tři kalendářní měsíce.
Tuto lhůtu lze po předchozí domluvě prodloužit. Vypůjčitel při podpisu této smlouvy je
zároveň poučen o možnosti předepsání poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku, kterou
chce vypůjčit, a o možnosti jejího hrazení zdravotní pojišťovnou.
3. Půjčitel předává vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.
4. Půjčitel stanovil amortizaci kompenzačních pomůcek. Amortizace se stanovuje za jednotlivé
dny. Úhrada za amortizaci kompenzační pomůcky se řídí dle platného ceníku, uvedeného
v příloze č. 1, která je součástí této smlouvy.
5. Vypůjčitel se zavazuje a je povinen zaplatit úhradu za amortizaci kompenzační pomůcky
v hotovosti a to kanceláři firmy: Loučka 231, Loučka 756 44, nebo převodem na účet půjčitele
č. 9953602001/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. a variabilním symbolem odpovídající
číslu smlouvy, tedy ……………………. Úhrada, musí být provedena nejpozději do
patnáctého dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž je úhrada prováděna.
6. Při výpůjčce je vypujčitel povinen složit vratnou kauci v dané výši (viz aktuální ceník
výpujčky). Kauce mu bude vrácena v den navrácení kompenzační pomůcky pujčiteli.
7. Vypůjčitel je povinen po dobu výpůjčky předmět výpůjčky udržovat a chránit před
poškozením, odcizením nebo zničením.
8. Předmět výpůjčky musí být vypůjčiteli vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat
(čistý, bez závad technického stavu).
9. Podpisem této smlouvy vypůjčitel současně prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem
předmětu výpůjčky a že byl seznámen s požadavky na jeho obsluhu a údržbu.
10. Za případné škody, které půjčiteli v souvislosti s výpůjčkou vzniknou, zejm. poškozením nebo
zcizením předmětu výpůjčky, odpovídá vypůjčitel podle občanského zákoníku.
11. Pro případ nedodržení podmínek této smlouvy zejm. nepředání předmětu výpůjčky ve
sjednané době, nebo jeho předání v poškozeném stavu se sjednává smluvní pokuta ve
výši ceny či opravy kompenzační pomůcky.
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