
Obchodní podmínky 
Obchodní podmínky pro pronájem led neonových nápisů Aknifos s.r.o., se sídlem Milady Horákové 9, Brno 

602 00, IČO 065 82 745, DIČ CZ06582745 (dále jen „dodavatel“) 

 

Doba pronájmu: 

Standardní délka pronájmu led neonových nápisů (dále jen „dekorace“) je 1 pracovní den. V případě 

pronájmu na víkend je předání v pátek a vrácení v pondělí. Nebo po individuální domluvě.  

V případě prodloužení půjčovného se připočítává 50% z celkové ceny půjčovného.  

 

Pravidla půjčovny dekorací a výdej a vrácení dekorací.  

Doručením objednávky přes kontaktní formulář na webových stránkách dodavatele nebo zasláním na email 

neonovenapisy@seznam.cz provádí objednatel nezávaznou rezervaci. Do 3 pracovních dnů bude rezervace 

dodavatelem potvrzena emailovou zprávou a vybrané dekorace budou blokovány pro zvolený termín. 

V emailu s potvrzením rezervace má objednatel poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných 

údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně kontaktujte dodavatele.  

Zároveň bude objednateli vystavena faktura ve výši půjčovného se splatností 7 dnů (dále jen „záloha“) 

(pokud se dodavatel a objednatel nedohodnou jinak). Po uhrazení faktury se stává rezervace závazná.  

V den předání dekorací objednatel uhradí vratnou kauci ve stanovené výši, která slouží pro případné krytí 

ztrát, částečného či plného poškození.  

Kauce bude složena v hotovosti při předání zboží. V případě zaslání dekorací dopravcem musí být kauce 

zaplacena dopředu složením na účet dodavatele.  

Kauce bude vyúčtována po řádném předání veškerých zapůjčených dekorací zpět a to buď hotově nebo na 

účet.  

Objednatel odpovídá dodavateli za poškození a opotřebení dekorací jejich nesprávným užíváním.  

V případě nevrácení, zničení či poškození dekorací je objednatel povinen způsobenou škodu dodavateli 

nahradit, a to v plné výši hodnoty zničeného zboží. V případě ztráty či zničení zboží je cena stanovena za 

jeden kus a to následovně: 

- Led neonový nápis srdce 6.500Kč 

- Led neonový nápis Ty a Já 8.000Kč 

- Led neonový nápis Mr & Mrs 10.000Kč 

- Led neonový nápis Love 7.000Kč 

Objednatel nesmí dekorace sám upravovat nebo opravovat. 

V případě prodlení s vrácením dekorací je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 

1000Kč za každý den prodlení. 

Dodavatel je oprávněn si náhradu za ztrátu nebo poškození dekorací, smluvní pokutu nebo storno poplatek 

započíst oproti složené kauci.  

Objednatel je povinen nahradit i škody, které na dekoracích způsobí třetí osoby.  
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Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré náhrady za ztrátu nebo poškození dekorací a smluvní 

pokuty za prodlení s vrácením do 3 dnů od jejího vyčíslení.  

Osobní výdej dekorací je vždy na adrese dohodnuté předem a ve dnech a hodinách stanovených 

v potvrzené objednávce. Pokud objednatel zvolí možnost zaslání dekorací dopravcem, bude k objednávce 

připočteno poštovné.  

Při vyzvednutí dekorací předloží objednatel objednávku. Dekorace jsou vydávány po uhrazení půjčovného a 

složení vyměřené vratné kauce. Dopravu v případě osobního odběru si zajišťuje objednatel sám.  

 

Změna objednávky a storno podmínky: 

Objednatel může požádat o zrušení závazné rezervace bez udání důvodu.  

Pokud dojde ke zrušení závazné rezervace ze strany objednatele ve lhůtě více než 30 dnů před termínem 
zapůjčení dekorací, je storno poplatek 50% z uhrazené částky půjčovného. Storno poplatek bude započten 
oproti uhrazené částky půjčovného. Rozdíl mezi uhrazenou částkou půjčovného a storno poplatkem bude 
zaslaný zpět na bankovní účet objednatele uvedený v emailu o zrušení závazné rezervace.  
Pokud dojde ke zrušení závazné rezervace ze strany objednatele ve lhůtě méně než 30 dnů před termínem 
zapůjčení dekorací, je storno poplatek 100% z již přijaté částky půjčovného. Storno poplatek bude započten 
oproti uhrazené částce půjčovného.  
Žádost o zrušení objednávky musí být zaslána písemně na email neonovenapisy@seznam.cz. 
 

Objednatel může požádat o přesunutí rezervace na jiný termín. Pokud je v požadovaném termínu dekorace 

volná, je toto posunutí rezervace pro objednatele zdarma. Pokud je v požadovaném termínu dekorace 

rezervovaná pro jiného klienta a objednatel si nenajde u dodavatele vhodnou alternativu dekorace, která je 

volná, jedná se o zrušení objednávky, které se řídí podmínkami v předcházejících odstavcích.  

 

Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami.  

 

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených smluvních podmínek.  

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu znění smlouvy. 
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