SMLOUVA

číslo smlouvy:

20172074

O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb
elektronických komunikací sítě AIM společnosti Planet A, a.s. (dále jen VP).

datum účinnosti

odpovědný pracovník / prodejní místo

číslo smlouvy

21.9.2017

Ing. Jakub Jánský

20172074

mezi Planet A, a.s., U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ 005 37 012, DIČ CZ00537012, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 118, provozující služby pod obchodní značkou AIM (dále jen Poskytovatel)
a Nájemcem

UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJNÉHO BODU K SÍTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
titul:

příjmení:*

jméno:*

zákazník

zákazník

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží:*

č. orientační:

obec:*

část obce:

psč:*

č. popisné:*

podlaží:

titul:

rodné číslo:*

byt číslo:

číslo OP*/číslo pasu:
telefon do zaměstnání:
telefon domů:

TRVALÉ BYDLIŠTĚ - není-li totožné s výše uvedenou adresou

psč:

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží:

č. orientační:

obec:

část obce:

č. popisné:

podlaží:

byt číslo:

mobilní telefon:

mobilní telefon 2:

fax:

FAKTURAČNÍ ADRESA - není-li totožná s trvalým bydlištěm nebo umístěním přípojného bodu k síti elektronických komunikací

psč:

název ulice, náměstí, třídy, nábřeží:

č. orientační:

obec:

část obce:

č. popisné:

podlaží:

ZAPŮJČENÁ ZAŘÍZENÍ

Planet A, a.s.
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI - 20172074

poznámka

mac

email:*

email 2:

*) Povinný údaj

zapůjčená zařízení

byt číslo:

sn

SMLOUVA

číslo smlouvy:

O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

20172074

Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné podmínky poskytování služeb
elektronických komunikací sítě AIM společnosti Planet A, a.s. (dále jen VP).

Článek 1
Pronajímatel je výlučným vlastníkem výše uvedených zařízení (dále jen „předmět nájmu“) nebo je oprávněn disponovat s předmětem nájmu na základě
leasingové smlouvy. Touto smlouvou přenechává pronajímatel nájemci předmět nájmu k dočasnému užívání za níže sjednanou úplatu (nájemné) a to za
účelem umožnění využívání služeb elektronických komunikací poskytovaných pronajímatelem nájemci.

Článek 2
Nájemce potvrzuje, že předmět nájmu uvedený v čl. 1 této smlouvy převzal od pronajímatele před podpisem této smlouvy, což stvrzuje níže svým
podpisem. Nájemce je oprávněn užívat věc pouze k účelu tomu určeném a není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě. Nájemce není
oprávněn provádět žádné změny či úpravy a opravy na předmětu nájmu, jinak odpovídá za veškeré škody takovým jednáním vzniklé. Nájemce svým
podpisem potvrzuje, že předmět nájmu převzal ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání a je povinen jej v tomto stavu svým nákladem udržovat.
Nájem se sjednává na dobu platnosti Smlouvy o dodávce služeb AIM č. 20172074 uzavřené mezi smluvními stranami Dodatku Smlouvy o dodávce služeb
AIM 21.9.2017.
Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli nejpozději do 30 dnů ode dne skončení nájmu dle této smlouvy a to na Zákaznickém centru
pronajímatele na adrese U Hellady 697/4, Praha 4 - Michle. Pro případ prodlení s vrácením předmětu nájmu dle této smlouvy v dohodnuté době se
sjednává dohodou smluvních stran smluvní pokuta ve výši 3 000 Kč za každé poskytnuté zařízení za každý započatý měsíc následující po uplynutí lhůty
pro vrácení zapůjčených zařízení na základě dokladu vystaveného pronajímatelem. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároků pronajímatele dle čl. 2
odst. 4 této smlouvy ani nároků na případnou náhradu škody.
V případě poškození, ztráty, zničení předmětu nájmu kdykoliv v průběhu trvání nájmu dle této smlouvy či nevrácení předmětu nájmu ani ve lhůtě 60
kalendářních dnů ode dne skončení nájmu dle této smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou cenu předmětu nájmu a to ve výši uvedené v
Ceníku pronajímatele platném ke dni podpisu této smlouvy o nájmu. Zaplacením ceny předmětu nájmu dle tohoto ustanovení se nájemce nezbavuje
povinnosti uhradit smluvní pokutu dle čl. 2 odst. 3 této smlouvy. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je oprávněn disponovat s předmětem nájmu
pouze na základě leasingové smlouvy. V souladu s tím je nájemce srozuměn, že v případě předčasného (mimořádného) ukončení leasingové smlouvy
jeho oprávnění užívat předmět nájmu odvozeně od práva pronajímatele bez dalšího zaniká.

Článek 3
Nájemné dohodnuté oběma stranami za přenechání předmětu nájmu k užívání je uvedeno ve Smlouvě o dodávce služeb AIM č. 20172074. Toto nájemné
je splatné současně s poskytovanou službou a to v termínu a způsobem stanoveným Smlouvou o dodávce služeb AIM a jejích nedílných součástí.

Článek 4
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pak se na ni vztahují obecně závazné
právní předpisy. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Obě podepsaná vyhotovení mají
stejnou právní sílu. Tato smlouva o nájmu je nedílnou součástí Smlouvy o dodávce služeb AIM uvedené v čl. 2 odst. 3 této smlouvy. 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.

V Praze dne 21.9.2017

za Planet A, a.s.

Planet A, a.s.
SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI - 20172074

zástupce Planet A, a.s.

podpis uživatele

