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.
Nájemce:
Nájemce je osoba, která si za určitý obnos (nájemné) věc pronajala / Zákazník.
Předmět pronájmu:
Mobilní toalety, pisoáry, mycí stání, mycí žlaby, samostojné zábrany, mobilní ploty - panely (dále
jen PP)
Objednávka:
Pronajímatel přijme objednávku PP v telefonické nebo e-mailové formě, kdy tato forma 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 objednávkovému / dodacímu listu.
Objednávkový / dodací list může být v některých případech podepsán nájemcem / objednavatelem
nebo jím stanovenou osobou při předání PP.
Servis:
Pronajímatel zajišťuje čištění PP v místě zákazníka. To obsahuje: dopravu servisního vozidla, odsátí
odpadu, umytí tlakovou myčkou, doplnění chemie, vody, toaletního papíru, likvidace odpadu na
ČOV. Pokud nebylo možné provést servis a výjezd servisního vozidla byl bez odezvy, protože není
PP přístupný ze strany nájemce, kdy se s ním nelze ani 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 zákazníkem.
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 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 objednávkový /dodací list.
Manipulace s PP a další:
Pokud uzná nájemce, že je třeba PP přemístit na jiné místo může toto učinit bez předešlého
souhlasu pronajímatele a však za předpokladu, že se bude jednat maximálně o takovou vzdálenost,
aby jej pronajímatel při servisních pracech či odvozu dohledal.
Nájemce není oprávněn pronajímat PP třetí osobě bez předešlého souhlasu pronajímatele a je
povinnen jej chranit před poškozením a odcizením. Pokud se tak stane oznámí věc neprodleně
pronajímateli a Policii ČR.
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 ( pouze v případě
staveb - provede se výpočtem dle délky pronájmu) sjednaného v předešlé objednávce a to ode dne
ukončení nájmu a do doby vrácení PP.
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.
Zrušení objednávky před realizací není nijak sankcionováno.
Shrnutí:
Nájemce při potvrzení objednávky / dodacího listu, nebo své vlastní zaslané objednávky stvrzuje
podpisem / razítkem, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou
umístěny na internetových stránkách WC Rental a bude se jimi řídit.
Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 1.3.2017
za WC Rental - Linhart Zdeněk

