Svojím podpisom dáva nájomca spoločnosti IKEMA, spol. s.r.o. (ďalej prenajímateľ) súhlas s nižšie uvedenými
zmluvnými podmienkami

1.

Možnosť prenájmu je závislá od disponibility zariadenia u prenajímateľa

2.

Doba prenájmu začína dňom prevzatia zariadenia zo skladu IKEMA a končí sa dňom prevzatia zariadenia
späť na sklad.

3.

Všetky náklady súvisiace s prepravou zariadenia na a z miesta určenia nesie nájomca. Všetky prepravné
náklady hradené prenajímateľom budú s 10% príplatkom účtované nájomcovi.

4.

Všetky predmetné objednávky musia vyžadovať predchádzajúci súhlas prenajímateľa.

5.

Cena prenájmu môže byť vplyvom nepredvídaných okolností po dohode s nájomcom zmenená.

6.

Nový a nepoužitý spotrebný materiál (brusivo, nože,...) budú odkúpené späť v pôvodnej hodnote.

7.

Nájomca sa zaväzuje udržiavať prenajaté zariadenie, príslušenstvo a nástroje na obrábanie v stave v akom mu
boli za účelom prenájmu odovzdané. V prípade, že bude zariadenie odovzdané v poškodenom alebo neúplnom
stave, bude prenajímateľ nájomcovi účtovať všetky náklady spojené s uvedením zariadenia do pôvodného
stavu.
Zariadenia, ktoré nebude možné (z dôvodu ich rádioaktívnej kontaminácie alebo z inej príčiny) vrátiť, budú
nájomcovi obratom fakturované podľa platného cenníka.

8.

V prípade, že z dôvodu straty alebo poruchy bude nutné zariadenie vymeniť, budú nájomcovi účtované všetky
prepravné náklady súvisiace s výmenou takéhoto zariadenia.
Poškodené zariadenie, resp. jeho časti musia byť zaslané prenajímateľovi najneskôr do siedmich pracovných
dní od obdržania náhradného zariadenia.
Pri nesplnení uvedených podmienok si bude prenajímateľ od 8 pracovného dňa po zaslaní náhradného
zariadenia účtovať nájom za poškodené zariadenie podľa platných sadzieb. Nájom za náhradné zariadenie
začína plynúť dňom zaslania zariadenia nájomcovi.

9.

Nájomca sa zaväzuje, obsluhovať zariadenie osobou, ktorá je zaškolená pre účely správnej manipulácie so
zariadením. V prípade prvého použitia zariadenia je zaškolenie nevyhnutne potrebné.

10.

Nájomca týmto zbavuje prenajímateľa všetkých požiadaviek, právnych postupov, náhrad škôd a nárokov na
ručenie a s tými spojenými nákladmi na právnu pomoc, ktoré by mohli vyplývať z prenájmu zariadení, resp.
jeho častí.

11.

Ustanovenia o platobných podmienkach vyplývajú z ponuky.

12.

Depozit je finančná zábezpeka pri prípadnom poškodení alebo strate prenajímaného zariadenia počas trvania
prenájmu. Platí sa v hotovosti. Výška depozitu závisí od celkovej hodnoty prenajímaného zariadenia a je
stanovená pri predchádzajúcej dohode medzi nájomcom a prenajímateľom. IKEMA s.r.o. si vyhradzuje právo
použiť depozit ako finančnú náhradu

alebo preddavok v prípade: poškodenia zariadenia, straty

prenajímaného zariadenia, vrátenie nekompletného zariadenia. Depozit prijíma zamestnanec IKEMA s.r.o. pri
zapožičiavaní zariadenia nájomcovi. Depozit sa vracia pri preberaní kompletného a nepoškodeného zariadenia
povereným zamestnancom IKEMA s.r.o. .

