
Pravidla půjčovny 
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 „Pronajimatel“) 

Předmětem nájmu dle nájemní smlouvy jsou led neonové svítící nápisy s příslušenstvím (dále jen „Dekorace“ nebo „Předmět 

nájmu“). Pronajimatel prohlašuje, že Předmět nájmu je způsobilý k obvyklému užívání.  

Nájemce je povinen užívat zapůjčené Dekorace pouze k účelům, k nimž jsou určeny. Dekorace může být umístěna v interiéru i 
exteriéru. V exteriéru musí být Dekorace umístěny na krytém místě, aby se předešlo kontaktu s deštěm nebo jiným vodním 
zdrojem.  
Dekorace je Nájemce povinen instalovat bezpečně tak, aby se předešlo případnému pádu Dekorace, který může být zaviněn jak 
dospělou osobou, dítětem, zvířetem, tak i silným větrem nebo jiným přírodním živlem. 
 

Doba nájmu: 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, uvedenou v nájemní smlouvě. Pokud Nájemce nevrátí Dekorace nejpozději poslední 
den ujednané doby trvání nájmu dle nájemní smlouvy, je to považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy a nájemce je 
povinen v takovém případě zaplatit smluvní pokutu  

ve výši 1000Kč za každý započatý den prodlení. 
 

Pravidla půjčovny dekorací a výdej a vrácení dekorací.  

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

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

potvrzena emailovou zprávou a vybrané dekorace budou blokovány pro zvolený termín. V emailu s potvrzením rezervace má 

Nájemce poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, 

neprodleně kontaktujte Pronajimatele.  

Zároveň bude Nájemci vystavena faktura ve výši půjčovného se splatností 7 dnů (dále jen „záloha“) (pokud se Pronajimatel a 

Nájemce nedohodnou jinak). Po uhrazení faktury se stává rezervace závazná.  

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

zničení, 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 Pronajimatele.  

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

zapůjčení vrátí Pronajimatel kauci v hotovosti a při převodu na účet zašle kauci na účet Nájemce do 5ti pracovních dnů od 

řádného vrácení Předmětu nájmu. 

Nájemce není oprávněn provádět na Dekoracích jakékoliv změny nebo úpravy. 
Nájemce prohlašuje, že převzal Předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání a že byl poučen o způsobu jeho užívání. 
Nájemce přebírá v okamžiku převzetí Předmětu nájmu plnou zodpovědnost za bezpečné umístění a manipulaci s nimi a v žádném 
případě nemůže vymáhat vzniklou škodu nebo újmu na zdraví od pronajímatele. 
Nájemce odpovídá za škody, vzniklé na Dekoracích. V případě ztráty, odcizení nebo neopravitelného poškození Dekorací je 
nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši – pořizovací cenu. 
V případě opravitelného poškození dekorací je Nájemce povinen Pronajimateli nahradit náklady na opravu Dekorace v plné výši.  

Pořizovací cena dekorací je 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 

 

Předmět nájmu musí být vrácen v původním obalu. Pokud bude vrácen v neodpovídajícím obalu, bude poměrná část kauce 

použita na pořízení nového obalu.  

Nájemce nesmí dekorace sám opravovat. 
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V případě prodlení s vrácením dekorací je Nájemce povinen zaplatit Pronajimateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každý den 

prodlení. 

Pronajimatel je oprávněn si náhradu za ztrátu nebo poškození dekorací, smluvní pokutu nebo storno poplatek započíst oproti 

složené kauci.  

Nájemce je povinen nahradit i škody, které na dekoracích způsobí třetí osoby.  

Nájemce se zavazuje uhradit dodavateli veškeré náhrady za ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození dekorací a smluvní pokuty 

za prodlení s vrácením do 3 dnů od jejího vyčíslení.  

Předmět najmu bude Nájemci předán prvním dnem nájmu na adrese składu:  

Rozprýmova 999, Újezd u Brna 66453 

 

Nájemce je povinen do dne skončení najmu Předmět najmu vrátit na tuto adresu. Smluvní strany se mohou domluvit na jiném 
místě předání.  

 

Sklad na této adrese není kamennou prodejnou a proto je nutné se domluvit předem s Pronajimatelem na čase vyzvednutí a 
vrácení nejméně 24 hodin předem. 

 
Pokud Nájemce zvolí možnost zaslání dekorací dopravcem, bude k objednávce připočteno poštovné.  

Při vyzvednutí dekorací předloží Nájemce objednávku. Dekorace jsou vydávány po uhrazení půjčovného a složení vyměřené 

vratné kauce. Dopravu v případě osobního odběru si zajišťuje Nájemce sám na vlastní náklady.  

Změna objednávky a storno podmínky: 

Nájemce může požádat o zrušení závazné rezervace bez udání důvodu.  

Pokud dojde ke zrušení závazné rezervace ze strany Nájemce ve lhůtě více než 30 dnů před termínem zapůjčení dekorací 
- je storno poplatek 50% z uhrazené částky půjčovného.  

Storno poplatek bude započten oproti uhrazené částce půjčovného. Rozdíl mezi uhrazenou částkou půjčovného a storno 
poplatkem bude zaslaný zpět na bankovní účet Nájemce uvedený v emailu o zrušení závazné rezervace.  
 
Pokud dojde ke zrušení závazné rezervace ze strany Nájemce 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. 
 
Nájemce může požádat o přesunutí rezervace na jiný termín. Pokud je v požadovaném termínu dekorace volná, je toto posunutí 

rezervace pro Nájemce zdarma. Pokud je v požadovaném termínu dekorace rezervovaná pro jiného klienta a Nájemce si nenajde 

u Pronajimatele vhodnou alternativu dekorace, která je volná, jedná se o zrušení objednávky, které se řídí podmínkami 

v předcházejících odstavcích.  

Nájemce odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito Pravidly půjčovny.  

Pronajimatel si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených pravidel.  

Pronajimatel si vyhrazuje právo na změnu znění smlouvy. 

 

V Brně dne………… 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen/a s pravidly pro zacházení s produkty a Pravidly půjčovny, všemu jsem 

porozuměl/a a jsem s nimi srozuměn/a.  

…………………………………….. 

Podpis 
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