Smlouva o zapůjčení výstavního stojanu – Předávací protokol
uzavřená mezi :
Majitel stojanu :

Zákazník :

TOMEX a Novák s.r.o.,
Rychnovská 243,

IČ : 62240561

468 01 Jablonec nad Nisou

DIČ :CZ622405

………………………………..
………………………………..

IČ : ………………………..

………………………………..

DIČ : CZ………………….

I. Předmět a účel smlouvy
Na základě této smlouvy se majitel stojanu zavazuje předat a zákazník převzít stojan na propagaci, vystavování a
skladování výrobků výlučně ze sortimentu firmy majitele stojanu. Počet stojanů:……………Počet háčků:…………...........

II. Smluvní podmínky
1.

Majitel stojanu se zavazuje doručit a provést instalaci stojanu v místě provozovny zákazníka na
adrese : ………………………………………………………………………………..

2.

Po dobu platnosti této smlouvy zůstává stojan majetkem firmy TOMEX a Novák s.r.o. Zákazník je povinen
umožnit oprávněným zástupcům firmy TOMEX a Novák s.r.o., volný přístup ke stojanu umístěném
v zákazníkových prostorech a to v řádné pracovní době kdykoli za účelem zjištění, jak zákazník plní podmínky
této smlouvy.

3.

Zákazník není oprávněn umožnit jiné právní či faktické užívání stojanu třetí osobě bez předchozího písemného
souhlasu firmy TOMEX a Novák s.r.o..

4.

Zákazník se podpisem této smlouvy zavazuje, že bude zařízení používat výhradně pro propagaci, vystavování
a skladování výrobků dodávaných a distribuovaných firmou TOMEX a Novák s.r.o..Používání zařízení pro
skladování, vystavování a propagaci jiných výrobků je výslovně zakázáno.

5.

Náklady na opravy a údržbu zařízení, vzniklé běžným opotřebením hradí majitel stojanu. Zákazník je pak
povinen nahradit majiteli stojanu veškeré náklady na opravu, údržbu či výměnu prováděnou v důsledku
nesprávného zacházení, neoprávněného přemístění, poškození, zničení nebo ztráty zařízení. Částka za
výstavní stojan je vyčíslena na 1.800,- Kč bez DPH a zákazník je povinen tuto částku vynásobenou počtem
zničených či zmizelých stojanů uhradit firmě TOMEX a Novák s.r.o. do 10-ti dnů od jejího písemného uplatnění
u zákazníka.

6.

Tato smlouva se uzavírá s platností od………………. na dobu neurčitou.

7.

V případě, že zákazník nesplní jakoukoli z podmínek této smlouvy, či vyžaduje-li to potřeba daná u majitele
stojanu, má majitel stojanu právo bez ohledu na ustanovení této smlouvy právo bez dalšího okamžitě tuto
smlouvu ukončit a odebrat zařízení ze zákazníkových prostor.

8.

Tato smlouva je zároveň předávacím protokolem, kde zákazník potvrzuje, že výše uvedený počet stojanů pro
propagaci, vystavování a skladování výrobků dodávaných společností TOMEX a Novák s.r.o., byl dodán
v dobrém stavu a je řádně instalován v jeho prostorech. Dále zákazník potvrzuje, že se smlouvou souhlasí a je
mu znám její obsah a podmínky v ní uvedené.

…………………………………………………….
Zákazník (podpis oprávněné osoby / razítko)

………………………………………………….
Předávající (podpis / razítko)

