C*333699

Smlouva o nájmu movité věci č. 333699

kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
SMART Comp. a. s.
se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, PSČ 635 00
zapsaná v OR vedeném KS Brno, odd. B, vl. 4198
IČO: 25517767, DIČ: CZ25517767
zastoupená Markem Bukalem, předsedou představenstva,
i.s. Zdeňkem Vránou, obchodním ředitelem, dle pověření
na straně jedné (dále jen pronajímatel)
a
Jan Novák
trvale bytem: Brno, Fillova 99/2, PSČ 63800
kontaktní e-mail: jan.novak@netboxx.cz
rodné číslo: 500508/012
na straně druhé (dále jen nájemce)
takto
Článek 1

1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem/na základě nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem oprávněným uživatelem zařízení Set-top box Arris VIP1113,
výr. č. M11429TW6916 a Switch, včetně veškerého příslušenství této movité věci/těchto movitých věcí, jak je toto specifikováno v Ceníku pronajímatele
platném ke dni podpisu této smlouvy (dále jen „předmět nájmu“). 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. Nájemce
bere na vědomí, že předmět nájmu může být ve vlastnictví třetí osoby se všemi právy z toho vyplývajícími; pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn předmět
nájmu přenechat k užívání další osobě, v daném případě nájemci.
Článek 2
1. Nájemce předmět nájmu uvedený v článku 1 této smlouvy převzal od pronajímatele před podpisem této smlouvy, což stvrzuje svým níže připojeným
podpisem.
2. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze k účelu určenému touto smlouvou a není oprávněn poskytnout jej k užívání (ať už bezplatnému či
úplatnému) 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 na předávacím protokolu potvrzuje, že předmět nájmu převzal ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání a je
povinen jej v tomto stavu svým nákladem udržovat.
3. Nájemce svým podpisem prohlašuje a souhlasí, že nesmí vyvážet předmět nájmu mimo území České republiky.
4. Nájem se sjednává od okamžiku převzetí předmětu nájmu nájemcem na dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č. 333697
uzavřené mezi oběma smluvními stranami dne 6. 6. 2018 („Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikaci“). V případě ukončení nebo
zániku Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací je ke stejnému dni ukončena (resp. zaniká) i tato smlouva.
5. 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 náměstí Svobody 18, Brno nebo v jeho sídle. Nájemce není oprávněn užívat předmět nájmu po skončení nájmu; užívání předmětu
nájmu po skončení nájmu neznamená nové uzavření této nájemní smlouvy.
6. V případě poškození, ztráty nebo zničení předmětu nájmu kdykoliv v průběhu trvání nájmu či nevrácení předmětu nájmu ani ve lhůtě dle čl 2 odst. 5 této
smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli celou cenu předmětu nájmu ve výši 1690,00 Kč (včetně DPH), a to na základě vyúčtování vystaveného
pronajímatelem, s čímž nájemce výslovně souhlasí a toto ujednání smluvních stran svým níže připojeným podpisem potvrzuje. Zaplacením ceny předmětu
nájmu dle tohoto ustanovení se nájemce nezbavuje povinnosti uhradit pronajímateli náhradu škody v plné výši.
7. Účastník tímto výslovně žádá o zahájení poskytování služeb dle této smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 3
1. Nájemné dohodnuté oběma smluvními stranami za přenechání předmětu nájmu k užívání činí částku ve výši 50,00 Kč měsíčně včetně zákonné sazby
DPH. Nájemné je splatné v termínu a způsobem stanoveným Smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací specifikovanou v čl. 2 odst. 3 této
smlouvy a jejími nedílnými součástmi (zejména všeobecnými obchodními podmínkami).
Článek 4
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vztahují se na ni obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě smlouvy uzavírané distančním způsobem má nájemce, který je spotřebitelem právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů (bližší podmínky jsou
vymezeny v čl. VI odst. 9 všeobecných obchodních podmínek).
4. Smluvní strany se zavazují řešit spory týkající se předmětu smlouvy přednostně mimo soudní, rozhodčí či správní řízení., tj. o takové vyřešení se vždy
pokusit. Účastník je oprávněn se v souvislosti s mimosoudním řešením případných sporů ze smlouvy či v souvislosti s činností poskytovatele obrátit na Český
telekomunikační úřad prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na jeho stránkách (www.ctu.cz), nebo v případě věcí pronajatých, zapůjčených
anebo zakoupených od poskytovatele na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).
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5. Odstoupení od smlouvy. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem je účastník, který je spotřebitelem, oprávněn odstoupit písemně od smlouvy bez
uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Nedošlo-li dosud k poskytnutí služeb poskytovatelem, může účastník – spotřebitel
od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. Odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit písemně u poskytovatele. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici
na www.netbox.cz/podpora-ceniky-smlouvy a na ZC. Účastník – spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny služby za dobu od jejího zřízení do dne
účinnosti odstoupení od smlouvy.
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Tato smlouva o nájmu je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uvedené v čl. 2 odst. 4 této smlouvy.
8. 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.
9. Nedílnou součást smlouvy, s nimiž účastník výslovně souhlasí a prohlašuje, že se s nimi seznámil před uzavřením smlouvy, tvoří kromě tohoto smluvního
formuláře rovněž:
a) ceník,
b) všeobecné obchodní podmínky („VOP“),
c) technické parametry služeb elektronických komunikací sítě netbox,
d) podmínky poskytování služeb přístupu k internetu,
e) podmínky přenositelnosti telefonních čísel,
to vše dostupné na www.netbox.cz/podpora-ceniky-smlouvy.
Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, mají pojmy význam uvedený ve VOP. Ujednání uvedená v této smlouvě mají v případě rozporu přednost před
ustanoveními VOP.
V Brně dne 6. 6. 2018

za pronajímatele SMART Comp. a. s.
Zdeněk Vrána
obchodní ředitel

podpis osoby pověřené za SMART Comp. a. s.
jako pronajímatele
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podpis nájemce

