
Smlouva o pronájmu sportovního materiálu č.........
Pronajímatel: Švelch s.r.o. , IČ 29097592, DIČ CZ29097592
nám. Svobody 28, Sušice 342 01, www.otavatour.cz 

Pro navrácení materiálu volejte v den navrácení do 11hod na tel.: +420 722 741 466.
V případě vracení materiálu v dopoledních hodinách volejte den předem.

Nájemce: 
Jméno: _______________________ Příjmení: _______________________ 

Trvalý pobyt : _________________________________________________
Tel.: ________________ č. O. P.: _______________________________ 

Uzavírají tuto smlouvu o pronájmu sportovního materiálu:
I. Pronajatý materiál pro účely turistiky na nebezpečí nájemce: 
Počet kusů: 
Kanoe Samba: ____, Vydra ____, Robson: ____, Baraka ____, Kajak ____, Raft 6místný ____, Raft 4místný ____, 

Pádlo: ____, pádlo kajak ____, Barel 50l ____, Barel 5l ____, Dětská sedačka: ____, Špricdeka ____,        

Pramice ____, Veslo ____, Vesta: ____, Přilba ____, Neopren: ____, Pumpa ____, zámek ____, ocelové lanko ___,

Kolo ____, Koloběžka ____, Přilba na kolo ____, Nářadí ____, Pumpička ____, Zámek na kolo ____,

další materiál ________________________________________________________________________________

II. Předání a převzetí materiálu a místo předání a převzetí
a) Nájemce převezme materiál dne:__________________________místo:_______________________________

b) Nájemce vrátí materiál dne:______________________________místo:__________________ nejpozději však 
do 17hod. Pokud nájemce navrací sám, vždy uvedeno místo Sušice – Vodácké tábořiště.  

   Nájemce se zavazuje navrátit nájemci zapůjčený materiál v den a sjednanou dobu ukončení zapůjčení. V případě 
prodlení s vrácením pronajatého materiálu o více než 30min je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu za prodlení 
ve výši 80,-Kč za každých započatých 30minut. Na smluveném místě předání a převzetí materiálu budeme čekat 
nejdéle 60minut od smluveného času. Poté vám budeme účtovat novou dopravu dle ceníku.

III. Povinnosti nájemce: 
a) pronajatý materiál používat pouze k účelům k nimž, jsou pronajaté věci určeny, 
b) nesjíždět náročné úseky a jezy u kterých je riziko poškození sportovního materiálu, 
c) rafty a gumové čluny nenechávat na přímém slunci. Mohlo by dojít k jejich poškození. 
Při delším pobytu na břehu nebo po ukončení plavby rafty a gumové čluny nutno upustit!!! 
d) zamezit sedání na přepážky (výztuhy) v lodích,  neprovlékat pádla skrz úchyty lodí k přenášení,
e) vrátit materiál bez závad nebo poškození způsobeným nedovoleným zacházením, 
f) ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu poškození, ztrátu či zničení materiálu,
g) v případě zničení, ztrátě, nevrácení pronajatého materiálu, uhradit způsobenou škodu pronajimateli 
podle sazebníku v bodě IV. pronajimateli na místě nebude-li dohodnuto jinak. V případě sjednání dodatku ke 
snížené odpovědnosti, uhradit sníženou náhradu dle dodatku.

IV. Sazebník náhrad při zničení či nevrácení pronajatého materiálu: 
Kanoe Samba                     19.800,-Kč
Kanoe VYDRA                     12.900,-Kč
Kanoe Robson                    21.800,-Kč
Kanoe Baraka                     24.900,-Kč
Kajak jednomístný              14.500,-Kč
Raft Colloredo  čtyřmístný   21.990,-Kč
Raft Colloredo  šestimístný  27.490,-Kč 

Pramice                12.000,-Kč
Pádlo / veslo             560,-Kč 
Pádlo kajak               860,-Kč
Vesta                        650,-Kč
Barel 50l                   750,-Kč
Barel 3,6l                  390,-Kč
Ochranná přilba         250,-Kč

Nepromokavá bunda      1.200,-Kč
Neoprenová bunda         1.100,-Kč
Sedačka pro 3. osobu        250,-Kč
Jízdní kolo                   12.900,-Kč
Koloběžka                     8.000,-Kč
Přilba na kolo                   295,-Kč

V. Upozornění: 
Barely nejsou 100% vodotěsné. Proto cenné věci které mohou být namočením poškozeny nebo zničeny 
doporučujeme neukládat do barelů bez dalšího zabezpečení (mobil, kamera atd.). 
Tato smlouva není daňovým dokladem. 
 
VI. Nájemce stvrzuje, že převzal materiál v dobrém stavu bez zjevných závad které by bránily jeho 
používání. je seznámen s podmínkami této smlouvy a zavazuje se k jejímu plnění. 
Při vracení materiálu mějte prosím u sebe tuto smlouvu a nechte si ji potvrdit od přebírajícího v kolonce materiál 
přebral. 
Nájemce uhradil pronajimateli dohodnutou zálohu za pronájem materiálu

ve výši: .................... ,-Kč  a dohodnutý doplatek ve výši: ................... ,-Kč , tj. celkem plné nájemné. 
Dne:

Pronajimatel ..........................................                           Nájemce ...............................................

Za pronajímatele vrácený materiál převzal: .................................... 

http://www.otavatour.cz/articles.php
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