číslo smlouvy:

V …………….
SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavíraná společně se smlouvou kupní
mezi těmito smluvními stranami:
Půjčitel:
AQUARA s.r.o., DIČ 26035464, se sídlem Praha 10, Na Křečku 365, PSČ 109 04, zapsal OR MS v Praze, oddíl C, vl. 173105
zastoupený: Mgr. Antonínem Miloschewitschem, jednatelem, tel: +420 777 729 551
(dále v této smlouvě jen "půjčitel")
a
Vypůjčitel:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
DIČ:
………………………………………..
………………………………………..
e-mail: ………………………………………..
………………………………………..
funkce: ………………………………………..
Zastoupený prohlašuje, že k uzavření této smlouvy jménem nájemce byl pověřen a je oprávněn tuto
smlouvu jménem nájemce uzavřít.

Jméno, příjmení / obchodní jméno, název:
Bydliště / sídlo:
Rodné číslo / IČO:
Telefon / mobil:
Zastoupený:
Prohlášení:
(dále v této smlouvě jen "vypůjčitel")

1. Adresa umístění: ………………………………………………………………..
A. typ aquamatu:

……………………

výr.č.: ………………….

Cena pramenité vody 18,9 litrů včetně DPH:

150,- Kč

Minimální měsíční odběr demižonů pramenité vody o objemu 18,9 litrů:

cena aquamatu: ……….,- Kč

slovy:

kauce za aquamat: ………,- Kč

Jednostopadesátkorun českých
6 ks za každý aquamat

I. Předmět, doba a podmínky trvání smluvního vztahu
1. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli do bezplatného užívání movitou věc, aquamat. Nedošlo-li již k předání předmětu výpůjčky
k užívání vypůjčiteli a zaplacení kauce, uskuteční se tak nejpozději do 10 dnů po uzavření této smlouvy.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 2 roky ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud ani jedna ze smluvních
stran nepotvrdí písemně nejpozději 1 měsíc před termínem ukončení platnosti zájem smlouvu k datu ukončení platnosti skutečně ukončit,
prodlužuje se smlouva vždy o 1 další rok
3. Dojde-li k porušení, byť jen jediné z podmínek uvedených v článku II. této smlouvy, je půjčitel oprávněn jednostranně ukončit smluvní vztah touto
smlouvou založený podle ustanovení článku IV. odst. 2 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že po dobu účinnosti smluvního vztahu touto smlouvou založeného bude rovněž účinná i smlouva kupní, kterou
smluvní strany mezi sebou společně s uzavřením smlouvy o výpůjčce tímto také uzavírají. Půjčitel je v této smlouvě prodávajícím a vypůjčitel
kupujícím. Kupující se zavazuje odebírat od prodávajícího prostřednictvím jeho autorizované distribuční sítě na základě průběžných objednávek
pramenitou vodu v demižonech a prodávající se zavazuje toto plnění kupujícímu prostřednictvím své autorizované distribuční sítě dodávat. Kupní
cena včetně DPH je uvedena na přední straně smlouvy. Prodávající je oprávněn tuto cenu jednostranně změnit, je však povinen tuto změnu
oznámit kupujícímu alespoň tři měsíce předem, vyjma státem daných daní a poplatků, které může prodávající započítat okamžitě v době jejich
zavedení či změn.
5. Strany kupní smlouvy podle předchozího odstavce se dohodly, že kupující bude po celou dobu účinnosti této smlouvy průběžně osobně nebo
telefonicky doručovat distribuční síti prodávajícího objednávky "pramenité vody v demižonech" a prodávající je bude vykrývat tak, že objednané
množství dodá kupujícímu do místa, kde bude umístěn předmět výpůjčky nejpozději do 2 pracovních dní. Kupní cena za každé jednotlivé plnění v
rámci kupní smlouvy bude kupujícím placena hotově v okamžiku dodání, nebude-li pro jednotlivá plnění dohodnuta mezi oběma smluvními stranami
splatnost jinak.
II. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se pro smluvní vztah založený smlouvou o výpůjčce dohodly, že předmět výpůjčky bude po celou dobu trvání výpůjčky umístěn
na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy. Po dobu trvání výpůjčky není vypůjčitel oprávněn předmět výpůjčky přemísťovat na adresu jinou, aniž
by k takovému přemístění měl od půjčitele předchozí písemný souhlas.
2. Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky výhradně pro stáčení pramenité vody v demižonech dodané prodávajícím nebo jeho právním
nástupcem.
3. Pro smlouvu kupní si smluvní strany dále dohodly, že kupující bude mít povinnost každý kalendářní měsíc od prodávajícího prostřednictvím jeho
autorizované distribuční sítě objednat, odebrat a zaplatit nejméně tolik demižonů pramenité vody, kolik je uvedeno na první straně této smlouvy.
V případě nesplnění dohodnutých minimálních odběrů, je prodávající oprávněn doúčtovat kupujícímu smluvní pokutu za neodebrané barely
pramenité vody do celkového dohodnutého minimálního množství dle této smlouvy ve výši 60 Kč včetně DPH za každý neodebraný barel pramenité
vody. Kupující se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit v termínu splatnosti dle vystaveného daňového dokladu.
III. Stav věci a její údržba
1. Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky užívat přiměřeně povaze určení této věci, dle pokynů půjčitele, v souladu s návodem. Vypůjčitel je dále
povinen umožnit půjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jeho stavu a způsobu jeho užívání vypůjčitelem.
2. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky jakékoli změny a úpravy, ke kterým by neměl předchozí písemný souhlas půjčitele.
3. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky udržovat na své náklady ve stavu způsobilém řádnému využívání a je povinen oznámit půjčiteli bez
zbytečného odkladu potřebu oprav, které má půjčitel na náklady vypůjčitele provést. Nad rámec běžné údržby je vypůjčitel povinen si objednat
a zaplatit provedení hygienické sanitace předmětů výpůjčky minimálně 1 x za 3 měsíce dle ceníku aktuálního ceníku půjčitele. Po dobu hygienické
sanitace předmětu výpůjčky bude vypůjčiteli poskytnut náhradní servisní přístroj. V případě, že si vypůjčitel nezajistí provedení hygienické sanitace
půjčitelem shora uvedeným způsobem, nemůže půjčitel garantovat kvalitu stáčené vody na výstupu z aquamatu a případné poškození předmětu
výpůjčky z důvodu zanesení vodním kamenem půjde na vrub a účet vypůjčitele.
4. Zničením předmětu výpůčky smluvní vztah touto smlouvou založený zaniká. V případě zničení, např. nezajištěním sanitace nebo ztráty je
vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli podle jeho vyúčtování částku odpovídající hodnotě předmětu výpůjčky, která je uvedena na přední straně
smlouvy. Zničením nebo poškozením předmětu výpůjčky nad rámec běžného opotřebení způsobeným vypůjčitelem, vzniká půjčiteli nárok na
náhradu škody.
IV. Vrácení výpůjčky
1. Budou-li trvale plněny podmínky uvedené v článku II. této smlouvy, lze smluvní vztah touto smlouvou založený ukončit pouze dohodou obou
smluvních stran.
2. V případě, že dojde k nesplnění, byť jen jediné z podmínek uvedených v článku II. této smlouvy, je půjčitel oprávněn tuto smlouvu jednostranně
vypovědět. Smluvní vztah touto smlouvou založený skončí dnem, kdy výpověď bude doručena vypůjčiteli.
3. V případě předčasného ukončení této smlouvy z důvodů porušení smluvních povinností ze strany vypůjčitele nebo v případě nesplnění
minimálních smluvních odběrů uvedených na první straně této smlouvy se smluvní strany dohodly na právu půjčitele vyúčtovat vypůjčiteli smluvní
pokutu ve výši 4 990 Kč včetně DPH (slovy čtyřitisícedevětsetdevadesát korun českých) a vypůjčitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit
v termínu splatnosti dle vystaveného daňového dokladu.
4. V případě ukončení této smlouvy řádnou výpovědí nebo dohodou smluvních stran je půjčitel oprávněn v případě nesplnění minimálních
smluvních odběrů uvedených na první straně této smlouvy vyúčtovat vypůjčiteli smluvní pokutu ve výši 4 990 Kč včetně DPH (slovy

čtyřitisícedevětsetdevadesát korun českých) a vypůjčitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit v termínu splatnosti dle vystaveného daňového
dokladu.
5. Ihned po skončení smluvního vztahu touto smlouvou založeného je vypůjčitel povinen umožnit půjčiteli zpětné předání a převzetí předmětu
výpůjčky. O zpětném předání a převzetí bude oběma smluvními stranami sepsán protokol. Předmět výpůjčky je předán a převzat okamžikem
podpisu protokolu. Vypůjčitel je povinen uhradit náklady půjčitele spojené se zpětným převzetím předmětu výpůjčky ve výši 800,- Kč včetně DPH
a hygienickou sanitaci předmětu výpůjčky dle aktuálního ceníku půjčitele. Pokud vypůjčitel nepředá zástupci půjčitele předmět výpůjčky nejpozději
do 10 dnů od skončení smluvního vztahu, považuje se aquamat za ztracený.
6. Předmět výpůjčky je vypůjčitel povinen vrátit ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají povahu originálu. Tvoří ji smlouva o výpůjčce a smlouva kupní. Půjčitel má
ve smlouvě kupní postavení prodávajícího, vypůjčitel postavení kupujícího. Kupní smlouva je účinná po stejnou dobu, jako smlouva o výpůjčce.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva zůstává v platnosti i v případě, kdy dojde k právní změně na straně půjčitele a nový půjčitel vstupuje do práv a povinností půjčitele
původního.
4. Vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že obchodní zástupce půjčitele, podepsaný na této smlouvě, byl půjčitelem zplnomocněn
k uzavření a podpisu této smlouvy jménem a na účet půjčitele.
5. Zastoupený vypůjčitele prohlašuje, že k uzavření této smlouvy jménem vypůjčitele byl pověřen a je oprávněn tuto smlouvu jménem vypůjčitele
uzavřít.
6. Smluvní strany prohlašují a podpisem potvrzují, že k této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání a že v jejím textu není cokoli přepisováno
nebo jinak opravováno. Před podpisem této smlouvy se vypůjčitel seznámil s obsluhou předmětu výpůjčky, hodnotou předmětu výpůjčky pro případ
jejího zničení nebo ztráty a platným ceníkem, podle něhož mu bude dodáváno plnění podle smlouvy kupní.

V ........................, dne .............................................. 2019

……………………………………………………………………………
Jméno a příjmení obchodního zástupce, podpis za pronajímatele

……………………………………………………………………………
Razítko, jméno, příjmení, funkce a podpis za nájemce

