Smlouva o nájmu sady Lego Education
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI
(§ 2201 NOZ)
Jméno/firma …………………..
r.č./IČ: ……………
se sídlem ………………………..
na straně jedné (dále jen jako „pronajímatel“)
a
Jméno …………………
Datum narození …………………
Bydliště …………………
Tel. …………………
Email …………………
na straně druhé (dále jen jako „nájemce“)
I.
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavebnice LEGO Education …….a zavazuje
se přenechat tuto nezuživatelnou movitou věc k dočasnému užívání nájemci, a nájemce se
zavazuje platit za to pronajímateli níže sjednané nájemné.
II.
Pronajímatel přenechává předmět nájmu na dobu určitou, počínaje dnem ................, do
.....................
Předmět nájmu byl předán nájemci pronajímatelem při podpisu této smlouvy a současně s tím byl
vyhotoven mezi smluvními stranami předávací protokol, který je nedílnou součástí této smlouvy a
tvoří přílohu č. 1.
Společně s předmětem nájmu převzal nájemce 2 ks nabíjecí baterie AA a seznam součástek.
III.
Nájemné bylo mezi smluvními stranami sjednáno ve výši ……,- Kč (slovy ….. korun českých) za
pět dní. Nájemné se platí dopředu, a to při předání.
K ceně se dále připočítává dopravné ve výši dle ceníku, který je na webu www.kiddum.cz
Nájemce se dále při předání zavazuje zaplatit zálohu ve výši………..
IV.
Pro případ prodlení nájemce s vrácením pronajaté movité věci sjednávají smluvní strany smluvní
pokutu ve výši 150,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

V.
a) Povinnosti pronajímatele
Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje:
- přenechat předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k obvyklému účelu
- udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit k tomu užívání, pro který byl
pronajat
- zajistit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu
- provádět ostatní údržbu předmětu nájmu a její nezbytné opravy
Pronajímatel má právo během nájmu věc vyměnit za jinou věc tak, aby byl naplněn účel
této smlouvy v případě, že by motor, smart hub, nebo jakýkoliv senzor by byl nefunkční
b) Práva a povinnosti nájemce
Práva nájemce:
- oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou je povinen odstranit
pronajímatel, a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s
obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného. V případě, že vada bude
zásadním způsobem ztěžovat užívání nebo ho znemožní zcela, má nájemce právo na
prominutí nájemného, nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce má právo
započíst si to, co může podle předchozího ustanovení žádat od pronajímatele, až do výše
nájemného za jeden týden; je-li doba nájmu kratší, až do výše nájemného.
- trvá-li oprava vzhledem k době nájmu dobu nepřiměřeně dlouhou, nebo ztěžuje-li oprava
užívání věci nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného podle doby opravy
a jejího rozsahu
- jedná-li se o takovou opravu, že v době jejího provádění není možné věc vůbec užívat, má
nájemce právo, aby mu pronajímatel dočasně poskytl k užívání jinou věc, nebo může nájem
vypovědět bez výpovědní doby
Povinnosti nájemce:
- užívat věc jako řádný hospodář k účelu sjednanému, případně obvyklému, a platit nájemné
dle této smlouvy
- oznámit pronajímateli, že věc má vadu, kterou je povinen odstranit pronajímatel, a to ihned
poté, kdy ji zjistí nebo kdy při pečlivém užívání věci zjistit mohl
- věc před předáním pronajímateli pečlivě zkontrolovat a spočítat počet dílků dle seznamu
součástek a uvést ji tak uvést do původního stavu

VIII.
Při skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat pronajímateli věc v místě, kde ji převzal, a v
takovém stavu, v jakém byla v době, kdy ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při
řádném užíván (např. vybití baterií).
Bude-li nájemce užívat věc takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou
okolnostem nebo, že hrozí ztráta či zničení věci, uvědomí okamžitě pronajímatele.
V případě, že se u předání věci zjistí ztráta nebo zničení součástky, nájemce je povinen
součástku uhradit v plné výši její pořizovací ceny.

IX.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
V …….............. dne ...................

........................................
pronajímatel
Příloha: Předávací protokol

......................................
nájemce

