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Výpůjční řád
Rezervace zboží
Rezervaci zboží lze provádět telefonicky v každý pracovní den mezi 8-16 hod. nebo e-mailem viz
kontakty na www společnosti 2Pnet s.r.o.. Při objednávce elektronickou Vám v pracovních dnech odpovíme
nejpozději do 24 h následujícího dne, ve dnech pracovního klidu a státních svátcích nejpozději nejbližší pracovní
den.

Rezervační poplatek
Rezervační poplatek (10 % z celkového půjčovného) propadá v případě nevyzvednutí zboží ve
smluvený termín nebo v případě vyzvednutí zboží v množství menším než původně rezervovaného množství.
Vrácení rezervačního poplatku je možné do 5 kalendářních dnů před plánovanou výpůjčkou bez udání
důvodu, po této lhůtě pouze na základě mimořádných a prokazatelných okolností.

Výpůjčka zboží
Při výpůjčce zboží je nutné předložit 2 platné průkazy totožnosti nebo kopii živnostenského listu nebo
výpis z obchodního rejstříku. Podpisem nájemní smlouvy se nájemce zavazuje dodržovat podmínky v ní
uvedené, zejména dbát na správné používání, skladování a vhodnou manipulaci se zbožím tak, aby nedocházelo
k jeho nadměrnému opotřebení.
Nájemné je splatné předem, tj. v době výpůjčky zboží.
Cena půjčovaného zboží se řídí platným ceníkem uveřejněným na www společnosti 2Pnet s.r.o.
Na základě dohody obou smluvních stran lze probíhající výpůjčku prodloužit. Smlouva se prodlužuje za
stejných podmínek a půjčovné se účtuje za denní sazbu uvedenou v nájemní smlouvě (tedy překročením z
jednoho cenového pásma do druhého nevzniká nárok na úpravu ceny půjčovného po vrácení věcí).

Ukončení výpůjčky zboží
Vypůjčené zboží je nutné vracet včas, řádně očištěné a suché, a současně ve stavu odpovídajícím pouze
běžnému opotřebení. Nestihnete-li pronajatou věc řádně očistit a vysušit, je půjčovna oprávněna účtovat obnos
200 Kč k uvedení věci do původního stavu. Vrátit pronajaté věci může i osoba, která nefiguruje v nájemní
smlouvě.
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V mimořádných případech lze domluvit termín převzetí pronajatých věcí i mimo výpůjční hodiny.
Nebude-li mimořádné vrácení sjednáno již při podpisu smlouvy, je pouze věcí dohody, zda jej bude možné
uskutečnit. Dojde-li ze strany nájemce k časové prodlevě vrácení zboží půjčovna je oprávněna inkasovat
následující zpozdné. Nepřesahuje-li doba vrácení zboží o více než 2 kalendářní dny stanovenou výpůjční dobu,
bude k původní výpůjční době připočten poplatek odpovídající denní sazbě původní výpůjčky.Přesáhne-li doba
vrácení 2 dny je nájemce povinen uhradit stanovenou denní sazbu za každý den zpoždění zvýšenou o 50 %.

Závady na pronajatém zboží
Vznikne-li na zboží závada nebo porucha neodpovídající pouze běžnému opotřebení, půjčovně vzniká
nárok na uhrazení přiměřené částky za opravu, případně právo rozhodnout o propadnutí zálohy. Při drobné a
menší opravě, kdy bude její cena známa, bude tato částka stržena ze složené zálohy, v případě rozsáhlejší opravy
nebo opravy s předem neznámou cenou, si půjčovna nárokuje právo ponechat si do jejího vyřízení přiměřenou
část zálohy (max. však 50 %). Vrátíte-li věc zcela zničenou nebo poškozenou tak, že oprava nebude vzhledem k
dalšímu používání žádoucí budete požádáni o pořízení nové identické věci (do doby předání bude záloha
ponechána v půjčovně) .
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