
Smluvní podmínky pro akci podpora modernizace staré techniky

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o zápůjčce je technika k připojení do Internetu (dále jen předmět výpůjčky).
2. Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky.
3. Za přenechání předmětu výpůjčky si vypůjčitel nebude účtovat žádný měsíční poplatek.
4. Doba výpůjčky se stanovuje pouze po dobu  členství ve Spolku SPKFree.Net

Článek II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve  stavu  způsobilém k řádnému užívání.
2. Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží;

je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením.
3. Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému.
4. Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do 5 (pěti) dnů co ji přestane využívat.
5. Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo

jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.
6. Pokud člen do 30-ti kalendářních měsíců od instalace vypůjčené techniky  ukončí, či přeruší členství ve Solku SPKFree.Net,

musí techniku vrátit zapůjčiteli a souhlasí s tím, že zaplatí servisní společnosti  servisní poplatek ve výši 600,- Kč. (částka
se skládá z 2 x 1h práce technika (instalace a deinstalace)

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí,

a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří předávací protokol.

Schváleno radou Spolku SPKFree.Net dne 13.12.2017, v platnost vstupuje 1.1.2018.


