PRENÁJoM STAVEBNE MECHANIZÁCIE
Dátum

objednávky: 6.5.202L
Č.vp/al/zl/oo842

Zmluva o podnikatet'skom nájme hnutethých vecí
podľa 9 72L a nasl' občianskeho zákonnĺka (d'alej len ''Zmluva")
Zmluvné strany sa nižšieuvedeného dňa, mesiaca a roku dohodli na nasledujúcom znenĺtejto Zm|uvy:

Kópia
I.

zMLUvNÉ sľnłruv

Prenajímatel'
RAMIRENT spol' s r.o.,841 07 Bratislava opletalova 65,IČo: L732L484, DIČ : SK2020342863,
Tatra banka a.s. SK6511000000002627742138

lČo2Ĺ732L484
DIč: SK202o342863

Prenajímatel': RAMIRENT spol. s r.o.
847 07 Bratislava Opletalova 65
Tatra banka a.s. SK6511000000002627742738
Nájomca Stužby obce Ďurčiná s.r.o. cooo1o11724
o15 01 Ďurčiná, Ďurčlná 370

tčo:52900819
DIč:

Kontaktná osoba: Martina Bohušová
Telefón: 0904643989
u. PREDMET NÁJMU A sADzBA

ľÁ.loľlruÉľo

Prenajímatel' prenecháva nájomcovi za odplatu do dočasnéhoužĺvania na dobu trvania nájmu hnute|'né veci a
príslušenstvo (d'alej len ''PN") špecifikované nižšieV tomto článku. Nájomca sa zaväzuje platit'prenajímateľovi
dohodnuté nájomné. Každá sadzba je bez DPH, ak nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nájomca prenechá prenajímateľovi
zábezpeku súhlasísjej započĺtanĺmna pohľadávku prenajímateĺa, ktorá vznikne voči nájomcovi na jej započítaniepodľa
5 s80 02.

Č.

Doba nájmu/
Dátum
s!užbv

Popis

1 SAB0001 - Oplotenie priehladne - sada

6.5.202L

Kaucia:

DPH:

52,50 M

Suma

2,10

bez o/o

Suma s DPH

EUR 20

2,52 EUR

DPH DPH

6.s.202L

BETAFENCE

Cena bez

-

Množ. Mj.

0,04 EUR / DEN

Celkom:

2,10 EUR

2,52 EUR

300 EUR Bankovým prevodom

Spôsob platby: Hotovosť
SpIatnosť 2L dni

PoznámĘ:
Stavba: Ďurčiná

Martina Bohušová 0904643989

Aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita našich služieb, odporúčame vám hlásit'všetky st'ažnosti alebo poznámky
týkajúce sa navrhovaných riešení, prenajatého zariadenia alebo úrovnezákaznickych služieb na pobočkách RAMIRENT
na adresu:

i

rant ęk

Stredisko Žilina: P. o. Hviezdoslava 3588, o].o ot Žilina I tel. +421903288590
e-mail: zilina@ramirent.sk

I
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Itl.

PoDMIENKY PRENÁJMU A JEHo VzNtK

Podmienky zmluvného vzťahu zaloŽeného touto Zmluvou, neupravené touto zmluvou sÚ definované vo Všeobe|Ty:Ł
obchodných podmienkach podnikatel'ského nájmu hnutel'ných vecí prenajímateľa a dokumente PODMlENKY sLUZBY
ŔamiRisŔ (ĺäle;len 'VoP'i. Nájomca svojim óodpisom naZmluve potvrdzuje, Že si.pred podpisom Zmluvy VoP
prečítal,icň obśahu porozűmel ä vyslovujá s ńimi'bezpodmienečný súhlas' Voľ sú.k.dispozĺcii na kaŽdej prevádzke
prenajímatel'a ako aj na webovom śialepienajímatel'ai www-ramirent'sk' Prenajímateľ je oprávnený jednoslranne meniť
na
Vop.|'"na VoP jô pre nájom cu záväżná uflýnutím 15 dňovej lehoty odo dňa zveĺejnenia nového znenia VoP
plne
prevzal
a
bezzávad
predmet
nájmu
webovom sidle preńajimateĺa. Nájomca svojim-podpisom potvrdzuje, Že
funkčný' Prílohóu tejtô Zmluvy je preberacĺ ä oaovżoacípiotokol. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom
podpisű oboma zmlúvnými stŕahami' Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých je jeden určený pre
nájomcu a druhý pre prenajímatel'a.

Monika

Martina Bohušová

rníková

Meno,

Meno, priezvisko a podpis
NAJOMCU

BĄ1

PobđkłlP. o.

6.5.202r

téLl ł4Ź1

07

3sBB, 0r0 0r
tlg

418

Aby bola zabezpečená čo najvyššia kvalita našich služieb, odporúčamevám hlásit'všetky st'aŽnosti alebo poznámky
týkajúce sa navrhovaných riešení, prenajatého zariadenia alebo úrovnezákazníckych služieb na pobočkách RAMIRENT
na adrpsu:

i

ĺ6)ramirpnt ęk

Stredisko Žilina: P' o. Hviezdoslava 3588, o1o 0t Žilina
e-mail: zilina@ramirent.sk

I

I

tel. +42L903288590
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