Smluvní ujednání – všeobecné obchodní podmínky
1. Dodavatelem, pronajímatelem a výlučným vlastníkem zapůjčeného vybavení je Joinmusic, s.r.o., se
sídlem Za Hládkovem 680/12, Za Hládkovem 680/12, IČ: 27122069, dále jen dodavatel.
2. Odběratelem, nájemcem je vždy uvedená konkrétní fyzická nebo právnická osoba, která má
vybavení uvedené v protokolu o pronájmu, nebo na jiném dokladu pouze v pronájmu, dále jen
nájemce.
3. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že zapůjčené vybavení převzal v pořádku, čisté a funkční (pokud
není uvedeno jinak), že byl seznámen s návodem k užívání, s údržbou a s obsluhou. O předmět výpůjčky
musí uživatel řádně pečovat podle pokynů dodavatele a podle pokynů případně uvedených v další části
smluvního ujednání (protokolu o pronájmu). Dále nájemce stvrzuje svým podpisem, že přebírá
odpovědnost za pronajatou techniku.
4. Využití techniky je možné pouze pro smluvně dohodnuté účely na určeném místě. Instalaci, obsluhu
a manipulaci se zapůjčenou technikou mohou provádět pouze pracovníci společnosti Joinmusic nebo
uvedené, odborně poučené osoby nájemce.
5. Doba zapůjčení je závazná podpisem uživatele. Nevrátí-li uživatel zapůjčené vybavení ve lhůtě
stanovené touto smlouvou, je dodavatel oprávněn doúčtovat uživateli půjčovné za dobu, o kterou byla
překročena doba pronájmu. Prodloužení smlouvy o zapůjčení je možné po vzájemné dohodě za
předpokladu uhrazení částky půjčovného na další dobu.
6. Jakékoli závady na předmětu výpůjčky je nájemce povinen neprodleně nahlásit dodavateli.
7. Pokud bude předmět výpůjčky vrácen nefunkční nebo poškozený, je dodavatel oprávněna žádat
náhradu vzniklé škody v plné výši.
8. Dojde-li ke ztrátě, zničení, či jinému znehodnocení jakéhokoliv zapůjčeného zařízení nájemce uhradí
v plné výši nákupní hodnotu zařízení a učiní tak v den, kdy měla být technika navrácena viz "datum
vrácení ".
9. STORNO POPLATKY:
V případě odstoupení ze strany nájemce 14 a méně dní před začátkem lhůty plnění 25% z celkové ceny
objednávky
V případě odstoupení ze strany nájemce 7 a méně dní před začátkem lhůty plnění 50% z celkové ceny
objednávky
V případě odstoupení ze strany nájemce 3 a méně dní před začátkem lhůty plnění 75% z celkové ceny
objednávky
V případě odstoupení (zrušení, nevyzvednutí) ze strany nájemce v den akce (míněno v den instalace)
100% z celkové ceny objednávky

Tyto smluvní podmínky vstupují v platnost v Praze dne 1. 1. 2020 a nájemce s nimi vyslovuje souhlas
podpisem objednávky, protokolu pronájmu, nebo jiného dokladu, při převzetí pronajímaného
vybavení.

