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Smlouva o výpůjčce zařízení 
 

ČÍSLO SMLOUVY  

 

uzavřená dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi 

HD internet s.r.o., Křižíkova 65, Trutnov 541 01 
IČO 04607821, DIČ CZ04607821 
bankovní spojení Raiffeisenbank a.s. číslo účtu 161469862/5500 
spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka C 36247 
společnost zastoupená Janem Zemanem, jednatelem 
(dále jen "POSKYTOVATEL")  

a 

Titul             Příjmení / Obchodní název   Jméno IČ / RČ 

    

Název ulice Č.p. Město PSČ 

    

 

 (dále jen "UŽIVATEL") 

Místo instalace / připojení 

Název ulice Č.p. Město PSČ 

    
 

I. 
Prohlášení o vlastnictví 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedených zařízení. 

Sériové číslo Název Cena včetně DPH Ks 

    

    

    
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel tímto přenechává bezúplatně uživateli věc označenou křížkem, specifikovanou v tabulce v článku I. této smlouvy 
k užívání, a to dvou let. Uživatel se zavazuje poskytnuté zařízení užívat řádně a v souladu s účelem, ke kterému je určeno.  
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III. 
Práva a povinnosti 

1. Uživatel je povinen chránit vypůjčené zařízení před poškozením, ztrátou či zničením. 
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a požadovat vrácení vypůjčeného zařízení i před 

koncem sjednané lhůty, pokud uživatel neužívá zařízení řádně nebo užívá vypůjčené zařízení v rozporu s účelem, ke kterému 
slouží. 

3. Veškeré zásahy mechanického charakteru, změna tvaru nebo barvy plastového krytu zařízení či úpravy elektronické části 
zařízení jsou možné jen s písemným souhlasem poskytovatele.  

4. Softwarové úpravy zařízení je oprávněn provádět výlučně poskytovatel. 
5. Uživatel prohlašuje, že vypůjčené zařízení převzal v bezvadném stavu, provozu schopné a vybavené napájecím modulem. 
6. Vypůjčené zařízení bylo poskytovatelem připojeno a byla předvedena jeho funkčnost, zároveň byl uživatel poučen o tom, jak 

má věc užívat. 
7. V případě, že uživatel prováděl instalaci vypůjčeného zařízení svépomocí, bere na vědomí, že za vady způsobené neodbornou 

instalací nenese poskytovatel odpovědnost. 
8. V případě zničení, poškození či ztráty zařízení se odpovědnost řídí obecně platnými právními předpisy. 
9. Uživatel bere na vědomí, že zařízení uvedené v čl. I. této smlouvy je vypůjčeno v návaznosti na služby poskytovatele 

poskytované uživateli na základě uzavřené Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. V 
návaznosti na ukončení Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací si poskytovatel 
vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a žádat vypůjčené zařízení zpět. Poskytovatel je oprávněn tuto 
smlouvu vypovědět bez výpovědní doby a požadovat vypůjčené zařízení zpět také v případě, že vede za uživatelem 
pohledávku déle jak 30 dní po splatnosti. 

10. V případě řádného ukončení této smlouvy uplynutím času, na který byla tato smlouva sjednána, přechází vypůjčené zařízení 
do majetku za podmínky, že k uvedenému datu bude mít účastník vůči poskytovateli uhrazené veškeré splatné závazky. 

11. Uživatel bere na vědomí, že vypůjčené zařízení ztrácí každý měsíc svoji hodnotu o 1/24 ceny uvedené v čl. I. této smlouvy. V 
případě, že tato smlouva skončí před sjednaným datem, je uživatel povinen uhradit částku odpovídající ztrátě hodnoty 
vypůjčeného zařízení. 

IV. 
Náklady na opravy 

1. Uživatel nese veškeré náklady spojené s užíváním vypůjčené věci a to včetně nákladů na případné opravy vypůjčeného 
zařízení, pokud bude vada zařízení způsobena okolnostmi ležícími na straně uživatele.  

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku podepsaného smluvními stranami. 
2. Tato smlouva byla sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení této smlouvy obdrží poskytovatel 

a druhé vyhotovení této smlouvy obdrží uživatel. 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek pro jednu ze stran. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu jejími účastníky. Tímto dnem jsou účastníci smlouvy svými 
projevy vůle vázáni. 

 
V Trutnově dne: V ………..……………………… dne: ………………………… 
          
 
 
 

 
 
 
     
 Jan Zeman  Uživatel 
 jednatel HD internet s.r.o. 


