Výpůjční listina strahovské pípy
Klub Silicon Hill
Koleje Strahov - Blok 10
http://wiki.siliconhill.cz/KLUB:Sluzby:Pipa

Studentská unie ČVUT
IČO: 67981224
Zikova 4, 166 36 Praha 6

klub Silicon Hill zastoupený správcem strahovské pípy Matejom Beňom
(dále jen „správce“)
a
Jméno a Příjmení: …………………………… Datum narození: ……………………..
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………
Telefon: ..................................
(dále jen „vypůjčitel“)
uzavírají tuto výpůjční listinu
I. Předmět výpůjční listiny
Uzavřením této výpůjční listiny (dále jen „listina“) vzniká vypůjčiteli právo bezplatně
užívat strahovskou pípu ANTA BK a příslušenství:
- naražečka typ bajonet I
bajonet II
- naražečka typ žehlička I
žehlička II
- naražečka typ kofola I
vozík/rudl
- ostatní příslušenství
jiné:
v hodnotě 40.000,- Kč (dále jen „věc“) k účelu vymezenému v čl. II odst. 3 této listiny
na dobu stanovenou v čl. III. této smlouvy.

II. Práva a povinnosti výpůjční listiny
1. Správce předá vypůjčiteli věc okamžikem podpisu této listiny. Svým podpisem této
listiny vypůjčitel potvrzuje, že věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání převzal.
2. Vypůjčitel je povinen chránit věc před poškozením, ztrátou nebo zničením.
Vypůjčitel nesmí přenechat věc k užívání jinému.
3. Vypůjčitel bude věc užívat k účelu, ke kterému věc obvykle slouží a nesmí být
využita ke komerčním účelům. Správce může účel výpůjčky ústně dále upřesnit při předání
věci.
4. Povinností vypůjčitele je věc vrátit v době uvedené v čl. III. smlouvy.

III. Doba výpůjčky
1. Vypůjčitel je povinen věc vrátit nejpozději dne ..................................
2. Vypůjčitel je povinen vrátit věc nejpozději do 12.00 hodin dne, v němž končí
výpůjční doba (pokud není dohodnuto jinak).
V případě, že nebude schopen v uvedené lhůtě věc půjčiteli vrátit, je povinen o tom
neprodleně správce uvědomit a sdělit mu důvody tohoto prodlení.
3. Správce může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení
bez uvedení důvodu. V této souvislosti je vypůjčitel povinen vrátit věc nejpozději do
nasledujíceho dne od vyzvání správcem. Ustanovení odst. 1 tohoto článku tím není dotčeno.
4. V případě, že vypůjčitel nevrátí věc ve lhůtách stanovených v odst. 1 - 3 tohoto
článku, určí správce vypůjčiteli sankce (ve výši komerčního půjčovného).
IV. Odpovědnost za škodu
1. Vypůjčitel odpovídá za škody vzniklé na svěřené věci v plném rozsahu, a to i
za škody vzniklé jednáním třetích osob, kterým umožnil s věcí nakládat.
2. Při poškození věci je půjčitel oprávněn požadovat náhradu věci do výše ceny věci.
V. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení této smlouvy souhlasí s jejím obsahem a
svým vlastnoručním podpisem stvrzují, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom (pokud o ní vypůjčitel vysloveně požádá).
3. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu smluvními stranami a předáním
věci.
Záloha .............................
V Praze dne ..................................

..................................................
správce

..................................................
vypůjčitel

___________________________________________________________________________
Datum vrácení věci: ………………........
Stav vrácené věci:

V pořádku
Poškození/ztráta
…………………………………………………………….

..................................................
správce

Verze 1.4.

..................................................
vypůjčitel

