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ZMLUVA O NÁJME VECI
uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle
Všeobecných podmienok nájmu veci zverejnených na https://jumpsport.sk/vseobecne-podmienky-najmu.

Číslo zmluvy:
Prenajímateľ:
JUMP, s.r.o. sídlo: Bauerova 1, 040 23 Košice, IČO: 36576751
Banka: IBAN: SK21 0900 0000 0051 4994 0212, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Štatutár: Ing. Peter Mandula; tel: 0903648052; e-mail: jump@jumpsport.sk
Oprávnená osoba prenajímateľom / zamestnanec:
(ďalej ako “prenajímateľ”)

Nájomca:
MENO A PRIEZVISKO:

DÁTUM NARODENIA:

ČÍSLO OP/PAS:

BYDLISKO:

PSČ:

E-MAIL:

TELEFÓN:

(ďalej ako “nájomca”)
1. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi a nájomca preberá do dočasného užívania tieto veci:
VÝROBCA, MODEL, TYP:

FARBA:

VEĽKOSŤ:

Bicykel / Eektrobicykel:
VÝROBNÉ ČÍSLO RÁMU:

VÝROBNÉ ČÍSLO VIDLICE:

VÝROBNÉ ČÍSLO BATÉRIE:

VÝROBNÉ ČÍSLO MOTORA:

VÝROBNÉ ČÍSLO NABÍJAČKY:

KĽÚČE:

HODNTA VECI, PREDAJNÁ CENA:

SLOVOM:

EUR
Príslušenstvo:

Stav a drobné poškodenie si nájomca má právo odfotiť pri preberaní veci, PRED jej užívaním.
2. Doba nájmu OD dňa:
čas:
Skutočný termín odovzdania prenajímateľovi: dňa:

hod.; DO dňa:
čas:

čas:
hod.

hod.

3. Kaucia:
EUR, slovom:
Prenajímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal uvedenú sumu v hotovosti, resp. bezhotovostne.
4. Cena nájmu veci:
EUR, slovom:
Prenajímateľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevzal uvedenú sumu v hotovosti, resp. bezhotovostne.
5. Vyhlásenia a záväzky nájomcu:
Vyhlasujem, že som prevzal všetky veci uvedené v bode 1. čisté, veci som si skontroloval, odfotil a vyskúšal
ich funkčnosť. Vyhlasujem, že som bol poučený o spôsobe ovládania. Zaväzujem sa vec používať podľa
návodu na účel testovanie, skúšanie bežným spôsobom ale NIE na účely pretekania, či extrémnej záťaže.
Zaväzujem sa predmet nájmu vrátiť bez poškodenia, kompletný, funkčný, očistený a do stanovenej lehoty. Vyhlasujem, že som dobrovoľne a pravdivo poskytol svoje aktuálne osobné údaje prenajímateľovi za
účelom plnenia tejto zmluvy. Vyhlasujem, že som sa podrobne oboznámil so Všeobecnými podmienkami
nájmu zverejnenenými na https://jumpsport.sk/vseobecne-podmienky-najmu.
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6. Špecifikácia komponentov požičiavaného bicykla / elektrobicykla:
Rám
Vidlica
Tlmič
Riadidlá
Predstavec
Prehadzovač
Prešmykač
Radenie
Kľuky
Kazeta
Brzdy
Sedlo
Sedlovka
Ráfiky
Plášte
Predná oska
Zadná oska
Nájomca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že špecifikácia komponentov bicykla/elektrobicykla uvedená
v bode 6. súhlasí so skutočným stavom požičiaveného bicykla/elektrobicykla.
7. Záverečné ustanovenia:
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.
Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

A. Odovzdanie veci nájomcovi a Kaucia prenajímateľovi:

B. Vrátenie veci späť prenajímateľovi a Kaucia nájomcovi:

V Košiciach dňa:

V Košiciach dňa:

PODPIS NÁJOMCU:
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PODPIS PRENAJÍMATEĽA:

PODPIS NÁJOMCU:

PODPIS PRENAJÍMATEĽA:

