Smlouva o výpůjčce klubové jednotky
Avance Technology Co., Ltd. (TOPigeon)
9F., No.65, Sec. 2
Jianguo N Rd.
Zhongshan District
Taipei City 10479, Taiwan
zastoupený
Avance Technology Europe - Ing. Petr Čihák
Boční 232
Čakovičky
25063 Česko
IČ: 61040525
tel./e-mail: +420602175527/petr.cihak@topigeon.cz
dále jen „půjčitel“
a
Jméno a příjmení(Název společnosti):......................................................
Dat. narození(IČO):.................................................................................
Bytem (se sídlem):............................................................................................................
tel./e-mail:...............................................................................................................
Název ZO, Kód ZO, Název OS, Svaz:.....................................................................................................
Počet členů/holubů v ZO:..............................................
dále jen „vypůjčitel“
uzavřeli dne:.................................... tuto Smlouvu o výpůjčce klubové jednotky TOPigeon:
I.

Předmět smlouvy

1)
Dnešního dne půjčil půjčitel vypůjčiteli klubovou jednotku (matku) TOPigeon (tj. zařízení pro
nasazování poštovních holubů na závody a vyhodnocování závodů) dle této specifikace:
SEKCE 2: POPIS ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ
MATKA

TYP/Sériové číslo
V8/

Množství

Částka

1

12814 Kč

KABELY

Sada Kabel matka-počítač/Kabel matka-hodiny

1

0 Kč

SOFTWARE

Club manager

1

0 Kč

1

0 Kč

GPS MODUL
CELKEM

12814 Kč

2)
K předání předmětu výpůjčky došlo na adrese půjčitele (Adresa platí také
pro případ odeslání předmětu výpůjčky).
3)
Před podpisem smlouvy došlo ke kontrole funkčnosti předmětu výpůjčky. Vypůjčitel tímto
potvrzuje převzetí předmětu výpůjčky ve stavu plně způsobilém k užívání, bez vad.
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II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1)
Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky bezplatně na dobu neurčitou.
2)
Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky výhradně osobně a pro účely závodů
poštovních holubů pod místním spolkem (ZO) uvedeným v této smlouvě.
3)
Vypůjčitel je povinen užívat předmět výpůjčky v souladu s platným uživatelským manuálem a
udržovat ho v dobrém technickém stavu.
4)
V případě ztráty nebo nevratného poškození předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen uhradit
aktuální hodnotu zařízení půjčiteli. Tabulka pro stanovení hodnoty zařízení:
Stáří zařízení

Aktuální cena

1 rok

11 405 Kč

2 roky

8 553 Kč

3 roky

5 701 Kč

4 roky

2 849 Kč

5 a více let

0 Kč

5) Vypůjčitel je povinen informovat půjčitele o převodu zařízení na jinou osobu v rámci stejné ZO
nebo do jiné ZO CHPH.
6) V případě vzniku záruční či pozáruční závady na předmětu výpůjčky je vypůjčitel oprávněn
požadovat náhradní předmět výpůjčky. Podmínky výměny či opravy zařízení se řídí platnými
záručními a servisními podmínkami TOPigeon, které tvoří součást této smlouvy.
III.

Závěrečná ustanovení

1)
Tato smlouva se stává platnou a účinnou ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2)
Tato smlouva se řídí právem České republiky.
3)
Veškeré dodatky, úpravy nebo změny této smlouvy musí být učiněny v písemné formě
oprávněnými zástupci smluvních stran.
4)
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
5)
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
V Čakovičkách dne …....................................
Půjčitel:

vlastnoruční podpis
_____________________
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Vypůjčitel:

vlastnoruční podpis
_____________________

