
 
Smlouva o pronájmu DecoM4  

 
Firma Radovan Ochvat SAO Computers, Lipová 201/78, Hať, 74716, IČ:67335748 
(dále jen pronajímatel) a 
 
Příjmení a jméno: ___________________________________ ____________ 
 
Číslo smlouvy k bezdrátovému internetu oprav ňující požadovat pronájem: __________ 
(dále jen nájemce) 
 
uzavírají Smlouvu o pronájmu věci movité podle zák.č. 89/2012Sb. (Občanský zákoník) 
 

Předmět, účel a doba nájmu, nájemné 
 
Předmětem nájmu  je/jsou jednotky značky TPLINK DecoM4 (dále jen „předmět“): 

 
Počet zapůjčených jednotek: ____________ 
(balení obsahuje 2 jednotky) 
 
 
Celková cena nájemného: _______________ 
(1 jednotka 50 K č) 

 
Doba nájmu  je stanovena na 1 měsíc a je automaticky prodlužována o další měsíc do doby, kdy 
nájemce zařízení pronajímateli navrátí. Jednotky si může nájemce kdykoliv odkoupit za cenu 
1500Kč včetně DPH za jednotku, tedy 3000 Kč včetně DPH za 2 jednotky .  
 
Nájemné  je stanoveno ve výši 100Kč měsíčně včetně DPH za 2 jednotky jak je uvedeno na 
obrázku. Pokud má nájemce větší prostor, který potřebuje pokrýt, je možno si do nájmu vzít další 
1 až 2 jednotky, nájem každé následující jednotky je pak stanoven hodnotou 50Kč.   
 

Nárok na nájem těchto jednotek vzniká pouze klientům firmy Radovan Ochvat SAO Computers, 
kteří mají s touto společností uzavřenou platnou smlouvu k bezdrátovému internetu! 

 
Součástí smlouvy je i protokol o p řevzetí věci (viz druhá strana tohoto dokumentu) , který 
potvrzuje, že pronajímatel nájemci předmět nájmu předal a že jej nájemce bez závad převzal. 
 

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že je oprávn ěn používat p ředmět nájmu pouze k ú čelu, 
ke kterému je ur čen a je si v ědom, že v p řípadě viditelného poškození p ředmětu nájmu je 

povinen p ředmět nájmu v plné výši pronajímateli uhradit. P ředmět nájmu nájemce 
v případě požadavku o ukon čení nájmu doru čí kompletní v pln ě funk čním stavu 

pronajímateli do sídla firmy (uvedeno naho ře) v otevírací dob ě.  

 
Datum p ředání zařízení pronajímatelem nájemci:   ___________________ _ 
 
 
Datum od kdy bude pronajímatelem po čítáno nájemné:   ____________________ 

 
 

_____________________       ____________________ 
        Za pronajímatele        Za nájemce  


