Smlouva o výpůjčce
Smluvní strany:
SYScore s.r.o. IČ: 26082870, DIČ: CZ26082870,
Lidmaňka 25, 39501 Pacov společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12922, zastoupená: Jaroslavem Pavlů jednatelem společnosti
dále jen „zapůjčitel“
a
Obchodní firma nebo jméno fyzické osoby:
Adresa bydliště:
Ulice:
Město:

PSČ:

Email:
Telefon:

dále jen „vypůjčitel“
se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o výpůjčce a projevily vůli řídit se všemi jejími ustanoveními. Otázky touto
smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky
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Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je soubor věcí:
MIKROTIK • RBDisc-5nD • Outdoor 802.11an 21dBi jednotka DISC Lite5
MIKROTIK • RBLHG-5nD • Outdoor 802.11an 24,5dBi jednotka LHG 5
MIKROTIK SXTsq 5 ac, anténa 16 dBi , 23°, MIMO 2x2, 25 dBm, Gbit, 802.11a/n/ac, L3 (5GHz)
SXT 5 ac, anténa 28°, 16 dBi, MIMO 2x2, 31 dBm, 802.11a/n/ac, Gbit LAN, L4 (5GHz)
Kabel UTP
Konektor RJ45
Konzolka
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Práva a povinnosti smluvních stran

Soubor věcí, který je předmětem podlé této smlouvy přenechává zapůjčitel vypůjčiteli do užívání bezplatně po
dobu trvání smlouvy o připojení k síti č. ………………………… . Při ukončení této smlouvy je vypůjčitel povinen
tento soubor věcí vrátit kompletní a plně funkční do sedmi dnů od ukončení platnosti smlouvy. V opačném
případě je vypůjčitel povinen uhradit Zapůjčiteli vzniklou škodu.
Zapůjčitel je povinen předat vypůjčiteli soubor věcí ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
Vypůjčitel je povinen užívat soubor věcí řádně a v souladu s účelem, který se pro účely této smlouvy rozumí.
Vypůjčitel je dále povinen chránit soubor věcí před jakýmkoliv poškozením, ztrátou nebo zničením.
Vypůjčitel nesmí přenechat soubor věcí, který je předmětem podlé této smlouvy k užívání jiné osobě.
Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny závady, poruchy, poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na
souboru věcí, který je předmětem této smlouvy, způsobené užíváním, které není v souladu s účelem
vymezeným touto smlouvou.
Zapůjčitel je oprávněn požadovat vrácení souboru věcí i před skončením stanovené doby zapůjčení stanovené
touto smlouvou, jestliže vypůjčitel soubor věcí neužívá řádně nebo jestliže je užívá v rozporu s účelem
stanoveným touto smlouvou.
Vypůjčitel je povinen v případě poruchy souboru věcí umožnit Zapůjčiteli přístup pro provedení opravy.
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Účinky této smlouvy nastanou okamžikem podpisu.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva
byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.
Účastníci potvrzují, že zapůjčitel seznámil vypůjčitele s návodem k užívání souboru věcí.
Osobní údaje Spotřebitele uvedené na této smlouvě jsou shromažďovány výlučně pro vnitřní potřeby Dodavatele
a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb.

Za zapůjčitele
SYScore s.r.o.

Za vypůjčitele

-------------------------------------------------------Lenka Menclová

------------------------------------------------------------

V Pacově dne
V Pacově dne
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