
Smlouva číslo: …………………………………………………… 
O nájmu zařízení 

 

Čl. I 

Smluvní strany 
 

1.1        1.2 

HMP Servis spol. s r.o.  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sládkovičova 1242/24     …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

142 00  Praha 4      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zapsána v OR MS Praha, oddíl C, vložka 57739   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IČ: 25646311, DIČ: CZ25646311     IČ: …………………………………………………….... DIČ: …..…..……………………………………………....... 

Zastoupená jednatelem     …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dále jen pronajímatel)     (dále jen nájemce) 

 

Uzavírají tuto smlouvu: 

 

Čl. 2 

Předmět a účel nájmu 
 

2.1 Předmětem nájmu je pracovní plošina (dále jen zařízení) bez obsluhy podle dílčího požadavku nájemce na dobu, v místě a za podmínek sjednaných touto 

smlouvou. Zařízení je majetkem pronajímatele a tímto smluvním vztahem se za úhradu pronajímá nájemci k provádění prací a služeb. 

 

Předmětem nájmu je zařízení typu: ..................................................................... v.č.: ……..…………….................................................... SPZ: ...........................................  

 

Čl. 3 

Doba a místo nájmu 
 

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od: ..................................................................................... do: ...................................................................................... 
3.2 Po tomto období se pronajímatel zavazuje nájemci nebo jím pověřené osobě poskytnout zařízení ve smluveném místě:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Čl. 4 

Cena nájmu a platební podmínky 
 

4.1 Cena nájmu se sjednává částkou: .......................................................... Kč/den (bez DPH), manipulační poplatky: ………............................................ Kč (bez DPH). 

 

4.2 Manipulační kilometry: ………......................................................... Kč/km (bez DPH); Externí dopravce: ............................................................... Kč/km (bez DPH). 

4.3 Veškeré změny této smlouvy mohou být sjednány pouze písemně, a to se souhlasem obou smluvních stran. 

4.4 U dlouhodobých nájmů probíhá fakturace v týdenních cyklech (resp. k poslednímu dni v měsíci). Faktura, vystavená v průběhu nebo po skončení nájmu je 

splatná do 14 dnů od jejího vystavení nebo hotově, dle objednávky. V případě prodlení s uhrazením faktury je nájemce povinen zaplatit za každý den prodlení  

0,05 % dlužné částky. 

 

Nájemce svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a souhlasí s nimi v plném 

rozsahu. Nedílnou součástí této smlouvy je předávací protokol předmětu nájmu. 

 

 

V ………………………………………………., dne: ……………………………………………………  V ………………………………………………., dne: …………………………………………………… 

 

 

 

Pronajímatel: …………………………………………………………………………………………..  Nájemce: ………………………………………………………………………………………………… 

 

     

        Č. OP (RČ): …………………………………………………………………………………............... 

 

 

 

 

 

 

 

HMP Servis spol. s r.o.: ……………………………………………………………………………  Podpis (razítko): ………………………………………………….......................................

            


