
Všeobecné obchodní podmínky, výklad pojmů, práva
a povinností pronajímatele a nájemce.

  Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran.

                                 Práva a povinnosti  pronajímatele: ( WC Rental )

Pronajímatel:
WC Rental - Linhart Zdeněk, Gen.Svobody 42, 47301 Nový Bor, Arnultovice.
 
Předmět pronájmu:
Mobilní toalety, pisoáry, mycí stání, mycí žlaby, samostojné zábrany, mobilní oplocení a jeho 
součásti, (dále jen PP)

Objednávka:
Pronajímatel přijme objednávku PP v telefonické nebo e-mailové formě, kdy tato bude převedena 
do písemné podoby (objednávkový/dodací list), kde bude uvedeno co, kdy, kam, na jak dlouho a za 
kolik se pronajímá.

Předání do pronájmu:
Předat PP nájemci vždy čistý, plně funkční a oproti předávacímu protokolu. Ten může být v 
některých případech podepsán místo nájemcem, jím stanovenou osobou při předání PP.

Servis:
Pronajímatel zajišťuje čištění PP v místě zákázky. To obsahuje: dopravu servisního vozidla, odsátí 
odpadu, umytí tlakovou myčkou, doplnění chemie, vody, mýdla a toaletního papíru. Pokud nebylo 
možné provést servis a výjezd servisního vozidla byl bez odezvy, protože není PP přístupný ze 
strany nájemce ( uzamčená toaleta, areál, atd. ), kdy se s ním nelze ani tel. spojit, je tento servis 
považován za provedený.

Účtování pronájmu:
Nájem začína v ten den, kdy je provedena fyzická instalace PP na místo určené zákazníkem a končí 
dle dohody, která je zanesena v objednávce, po skončení akce nebo ukončení na výzvu zákazníka.

Fakturace, zálohy a zasílání faktur:
Fakturace probíhá po skončení pronájmu a to elektronickou cestou, připadně tištěnou formou při 
vyzvednutí PP. Při dlouhodobém pronájmu v pravidelných intervalech. Nejpozději však 31. 12. za 
aktuální rok. Splatnost faktur je 14 dní. Pronajímatel má právo požadovat po nájemci zálohu 
předem ve výši, kterou si určí, nebo komplet platbu předem a zároveň si vyhrazuje právo účtovat si 
z každé včas nezaplacené faktury úroky z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení.
             
                                Práva a povinnosti nájemce : ( Zákazník )
 
Předání PP nájemci:
Předání PP probíhá na místě určené zakazníkem / nájemcem. Ten má možnost jej vizuálně 
zkontrolovat a poté podepsat předávací protokol.

Manipulace PP, ukončení pronájmu a další:



Pokud uzná nájemce, že je třeba PP přemístit na jiné místo může toto učinit po konzultaci s 
pronajímatelem.

Nájemce není oprávněn pronajímat PP třetí osobě bez předešlého souhlasu pronajímatele. Při 
dlouhodobém pronájmu udržuje PP  běžnou hygienickou údržbou na vlastní náklady.

Pronajímatel má právo kontrolovat stav a umístění PP. Nájemce umožní po předchozí dohodě 
pronajímateli vstup do místa nájmu za účelem kontroly.

Nájemce je povinnen ke dni skončení nájmu vrátit pronajímateli PP. Pokud tak neučiní je oprávněn 
pronajímatel účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši jednoho denního nájemného -  v případě PP 
na staveništi ( provede se výpočtem dle délky pronájmu  sjednaného v objednávce a to ode dne 
ukončení nájmu až do doby vrácení PP ) a 5% z celkové ceny pronájmu v případě jednorázové 
zakázky za každý započatý den.

Nájemce zodpovídá za poškození či odcizení jakéhokoliv PP nebo jeho součásti. Pronajímatel je 
oprávněn účtovat mu škody dle pořizovacího ceníku výrobců PP včetně dopravy k pronajímateli.

Ukončení pronájmu a zrušení objednávky:
Ukončení pronájmu je patrné z objednávkového listu a na jeho základě bude  pronájem ukončen a 
PP odvezen. Při předčasném ukončení nájmu se pronajímatel a nájemce společně dohodnou na 
ukončení spolupráce a odvozu PP. Pokud nájemce ze svého vlastního rozhodnutí vydá pokyn, že 
některé PP sjednáné v objednávce nejsou zapotřebí je  srozuměn s tím, že hradí plnou cenu dle 
odsouhlasené cenové nabídky. To však neplatí, pokud bude sjednána nová cenová nabídka.
                                                         
Shrnutí:
Nájemce při potvrzení objednávky / dodacího listu, nebo své vlastní zaslané objednávky stvrzuje 
podpisem, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou umístěny na 
internetových stránkách WC Rental, ( www.wcrental.cz ), souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

                                                Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost  1.3.2017

                                                                                               za    WC Rental - Linhart Zdeněk

 

 

 
 

http://www.wcrental.cz/

