Smlouva o výpůjčce ke smlouvě č. _____________
Kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi poskytovatelem
NEOS v.o.s.
se sídlem Okružní 1112, 696 17 Dolní Bojanovice,
IČO: 25344617,
zapsaná v OR KS Brno spisová značka A 8352,
zastoupená Ing. Pavlem Hubačkou, jednatelem,
bankovní spojení: FIO Banka, č.ú. 2300243695/2010
(dále jen „Poskytovatel“)
a
ÚČASTNÍKEM
Jméno a příjmení*: ....................................................................................................................................
Název firmy: ..............................................................................................................................................
Datum narození* / IČ, DIČ: ......................................................................................................................
Ulice, číslo popisné*: ................................................................................................................................
PSČ, obec*: ...............................................................................................................................................
Tel / e-mail*: .............................................................................................................................................
Číslo OP* nebo číslo pasu**: …...............................................................................................................
Adresa místa instalace: ..............................................................................................................................
Korespondenční adresa: ............................................................................................................................
* povinně vyplňované údaje
** vyplňte pouze v případě, že účastník nemá přiděleno rodné číslo
(dále jen „vypůjčitel“)

NEOS v.o.s., Okružní 1112, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 25344617, DIČ: CZ25344617
tel.: +420 518 372 266, mobil: +420 775 726 230, internet@neos.cz, www.neos.cz

Článek 1
1. Půjčitel je výlučným vlastníkem/na základě nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem
oprávněnýmuživatelem zařízení: ………………………….. S/N
………………………………
včetně veškerého příslušenství této movité věci/těchto movitých věcí, jak je toto specifikováno
v Ceníku pronajímatele platném ke dni podpisu této smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“).
Touto smlouvou přenechává půjčitel vypůjčiteli předmět výpůjčky k dočasnému bezplatnému
užívání za účelem umožnění využívání služeb elektronických komunikací poskytovaných
půjčitelem vypůjčiteli. Vypůjčitel bere na vědomí, že předmět výpůjčky může být ve
vlastnictví třetí osoby se všemi právy z toho vyplývajícími; půjčitel prohlašuje, že je oprávněn
předmět výpůjčky přenechat k užívání další osobě, v daném případě vypůjčiteli.
Článek 2
1. Vypůjčitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že předmět výpůjčky uvedený
v článku 1 této smlouvy převzal od půjčitele před podpisem této smlouvy.
2. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky pouze k účelu určenému touto smlouvou a
není oprávněn jej poskytnout k užívání (ať už bezplatnému či úplatnému) třetí osobě.
Vypůjčitel není dále oprávněn provádět žádné změny či úpravy a opravy na předmětu
výpůjčky, jinak odpovídá za veškeré škody takovým jednáním vzniklé. Vypůjčitel svým
podpisem potvrzuje, že předmět výpůjčky převzal ve stavu způsobilém k jeho řádnému
užívání.
3. Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti Smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikací č. ……………… uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne ……………..
4. Vypůjčitel je povinen vrátit předmět výpůjčky půjčiteli nejpozději do 30 dnů ode dne skončení
nájmu dle této smlouvy, a to na prodejnu NEOS, Okružní 1112, 696 17, Dolní Bojanovice.
5. V případě poškození, ztráty, zničení předmětu výpůjčky kdykoliv v průběhu trvání dle této
smlouvy či nevrácení předmětu výpůjčky ani ve lhůtě dle článku 2 odst. 3 této smlouvy je
vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli celou cenu předmětu výpůjčky ve výši 1800,00 Kč (včetně
DPH), a to na základě vyúčtování vystaveného půjčitelem, s čímž vypůjčitel výslovně souhlasí
a toto ujednání smluvních stran potvrzuje svým níže připojeným podpisem.
Článek 3
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vztahují se na ni obecně závazné právní předpisy.

3.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá
smluvní strana.

4.

Tato smlouva o výpůjčce je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb elektronických
komunikací uvedené v čl. 2 odst. 3 této smlouvy.

5.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svými podpisy
NEOS v.o.s., Okružní 1112, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ: 25344617, DIČ: CZ25344617
tel.: +420 518 372 266, mobil: +420 775 726 230, internet@neos.cz, www.neos.cz

Informace o zpracování osobních údajů vypůjčitele:
Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel – společnost NEOS v.o.s. jako správce osobních údajů bude
zpracovávat osobní údaje vypůjčitele v rozsahu uvedeném v této smlouvě, a to za účelem:
–
–
–
–
–
–

uzavření a plnění smlouvy,
plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového
práva,
zaslání nabídek svých produktů a služeb odpovídajících preferencím vypůjčitele,
získání zpětné vazby od vypůjčitele prostřednictvím telefonního rozhovoru, aby půjčitel mohl
zlepšovat své služby,
zasílání provozních informací o službách (technická sdělení, plánované výpadky, omluvy za
nedostupnost služeb),
vytváření interních zpráv o ekonomických aktivitách půjčitele za účelem získání přehledu o
hospodaření a hospodářském výsledku půjčitele.

Další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: www.neos.cz/dokumenty.
Použitý materiál:

. . . . m UTP, . . . . ks konektor RJ45, . . . . ks konzole ………..

. . . . ks RB:

S/N:

. . . . h práce technika
Předpokládaná cena montáže výměna zařízení:

V …………………………………….

……………………………………..
poskytovatel
NEOS v. o. s. zastoupená
Ing. Pavlem Hubačkou

dne ………………………

……………………………………
účastník
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