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Objednávka nájmu přístroje
Stacionární koncentrátor EverFlo

Tímto závazně objednávám nájem kyslíkového koncentrátoru EverFlo.

NÁJEMCE
uživatel přístroje

Jméno a Příjmení: …………………………………………………...................…

Adresa: ………………………………………………...................……

Datum narození: ………………………………………...................……………

Telefonní kontakt: ……………………………………………...................………

VEDLEJŠÍ ÚČASTNÍK 
osoba, uvedená ve smlouvě o nájmu a přítomná při převzetí přístroje

Jméno a Příjmení: ……………………………………....................…………....

Adresa: ………………………...................……………………………

Datum narození: ………………………....................………………………..…

Telefonní kontakt: ……………………………………...................……...………

Číslo bankovního účtu:    .………………………………………….....................………

 – číslo bankovního účtu - na tento bankovní účet bude po ukončení nájmu vrácena vratná kauce (po 
kontrole přístroje a po započtení případných pohledávek pronajímatele)
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Nájemné a poplatky související s nájmem: 
- při předání přístroje se hradí v hotovosti (není možná platba kartou):

- 8.000,- Kč vratná kauce
- Sada příslušenství* 500,- Kč (vč. DPH)
- Dopravné** v případě, že přístroj předáváme v místě bydliště či na jiném dohodnutém místě

(8, Kč/km vč. DPH – cesta tam a zpět)
- nájem*** se hradí zpětně za uplynulý měsíc (60,- Kč/den vč. DPH) – zasíláme fakturu poštou/emailem,

platba bankovním převodem
- minimální doba nájmu je 30 dní

Zasláním objednávky potvrzuji, že nájemce ani vedlejší účastník nejsou aktuálně COVID pozitivní.

* Kompletní sadou příslušenství se rozumí kompletní příslušenství, které potřebujete pro indikaci přístroje a jeho komfortní použití.
**   Dopravným se rozumí počet km z Brna do místa Vašeho bydliště a zpět. Příklad: Brno-Vaše bydliště činí 30 km x 2 (cesta tam a

  zpět) = 60 km x 8,- Kč vč. DPH = 480,- Kč (dopravné celkem).
*** Nájem (denní sazba) – dnem se rozumí každý kalendářní den tzn. i víkend a dny státního svátku. Minimální úhrada výše nájmu 
        činí 1.800,00 Kč vč. DPH (nájem odpovídající 30 dnů).
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