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Půjčovna štěpkovačů Först – podmínky 
 
 
1. Zahájení nájmu a předání zařízení nájemci 
 
Zahájením nájmu se rozumí převzetí zařízení nájemcem spolu s podepsáním předávacího protokolu 
pověřenou osobou a zaplacením vratné kauce. 
 
Od okamžiku faktického předání zařízení přechází na nájemce odpovědnost za zařízení. Přepravu 
stroje si zajišťuje nájemce. Doba nájmu zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny 
pronajímatele. 
 
2. Provoz zařízení 
 
Nájemce hradí ze svých prostředků spotřebu pohonných hmot, výměny olejových náplní a filtrů a 
rychloopotřebitelných součástí (nože) mimo pravidelný servisní interval zařízení, pokud není ve 
smlouvě stanoveno jinak. V případě proříznutí, proražení, zničení, jakož i při extrémním opotřebení 
pneumatik nebo gumových pásů nad rámec opotřebení obvyklého v běžných pracovních podmínkách 
(daného tabulkami výrobce pneu), je nájemce povinen uhradit hodnotu pneu či gumových pásů dle 
druhu poškození.  

3. Nájemné 

Veškeré sazby pronájmu jsou za 1 kalendářní den. Při vyzvednutí stroje do 12 hodin se za první den 
výpůjčky považuje den vypůjčení. Při vyzvednutí stroje po 13 hodině se za první den výpůjčky považuje 
den následující (stroj je třeba vrátit do 16 hodin).  

Půjčení stroje na víkend znamená zapůjčení stroje v pátek po 13 hodině a vrácení v pondělí do 12 
hodin. 

Nájemce je povinen pronajaté zařízení k poslednímu dni doby nájmu protokolárně vrátit ve stejném 
technickém stavu (kromě přiměřeného opotřebení) a ve lhůtě, místě a čase sjednaném v nájemní 
smlouvě.  

Výše nájemného a vratné kauce: 

 Bez DPH S DPH 
1 - 5 dnů 2.050 Kč/1 den 2.480 Kč/1 den 
6 - 20 dnů 1.800 Kč/1 den 2.178 Kč/1 den 
21 a více dnů 1.590 Kč/1 den 1.924 Kč/1 den 
Vratná kauce 20.000 Kč 24.200 Kč 

 

4. Pojištění zařízení 

Pronajímatel prohlašuje, že zařízení je pojištěno pro běžná rizika. Toto pojištění se nevztahuje na 
škody způsobené nedodržením stanovených technických podmínek a provozních norem zařízení 
nájemcem. 


