
Dodatek ke smlouv! o pronájmu tlakov"ch nádob.

Pronajímatel! KaS s.r.o.

! ! ! Dra"kovice 157

! ! ! 533 33  Pardubice

! ! ! I#O 498 153 34

! ! ! zastoupen$ Tomá%em Kadlecem

Nájemce ! ....................................................................

! ! ! ....................................................................

! ! ! .....................       ........................................

! ! ! I#O : .....................................

! ! ! zastoupen$ :   .............................................

Ustanovení smlouvy se ru%í v plném rozsahu a nahrazují se tímto nov$m zn&ním :

1. Pronajímatel je vlastníkem tlakov$ch nádob pro p'epravu a skladování plyn(  – dále nádoby, p'ípadn& je má 

pronajaty nebo zap(j)eny od t'etí osoby. Pronajímatel se zavazuje pronajímat pouze nádoby v 'ádném 

technickém stavu, vyhovující p'íslu%n$m normám a s platnou revizní zkou%kou.

2. Pronajímatel pronajímá nájemci nádoby, za podmínek stanoven$ch platn$mi " Podmínkami pronájmu 
tlakov"ch nádob KaS, s.r.o. " – dále Podmínky. Podmínky upravují p'edev%ím nájemné, jistinu, sankce         

za poru%ení Podmínek a technické detaily pronájmu. Nájemce jedno vyhotovení Podmínek p'ebírá p'i podpisu 

smlouvy. Podmínky vstupují v platnost dnem vyv&%ení v  provozovnách pronajímatele nebo uve'ejn&ním na 

jeho internetov$ch stránkách.

3. Nájemce se zavazuje pou#ívat pronajaté nádoby  v"hradn! k p$eprav!, skladování a distribuci chladiv, 
která od pronajímatele kupuje. Nájemci je zakázáno plnit do nádob chladiva nebo jiné látky  a nesmí      
to umo#nit ani dal%ím osobám. Pokud nájemce zp(sobí pronajímateli %kodu v d(sledku poru%ení této 

povinnosti, nap'. napln&ním jiného chladiva nebo jiné látky do nádoby, zavazuje se uhradit pronajímateli 

sank)ní poplatek a náklady tímto vzniklé ve v$%i, kterou mu pronajímatel vyú)tuje.

4. Nájemce se zavazuje hradit jistinu a nájemné za pronajaté nádoby v pronajímatelem ur)en$ch termínech           

a uhradit pronajímateli %kodu zp(sobenou po%kozením, zni)ením nebo ztrátou nádob  a to ve v$%i, stanovenou 

Podmínkami.

5. Nájemce je povinen uhradit jistinu p'i p'evzetí nádoby. Jistina je nájemci vrácena po 'ádném vrácení nádoby. 

Pokud nájemce nádobu po%kodí, zne)istí, ztratí, nevrátí apod., je pronajímatel oprávn&n jistinu pou"ít na 

úhradu vyú)tování takto vznikl$ch náklad(. 

6. Nádoby jsou pronajímány na dobu neur)itou. Nájemce je povinen nádoby vrátit pronajímateli, pokud ho              

o to pronajímatel po"ádá a to nejpozd&ji ve lh(t& t'ech m&síc( od odeslání "ádosti o vrácení pronajímatelem.           

Pokud je nájemce v prodlení s úhradou nájemného, zkracuje se lh(ta vrácení nádob na 10 pracovních dn(.

7. Pokud nájemce nevrátí nádoby na v$zvu pronajímatele ve stanovené lh(t&, zavazuje se uhradit cenu nádob, 

kterou mu pronajímatel vyú)tuje. Po provedení úhrady se nádoby stávají majetkem nájemce.

8. Smlouva se uzavírá na dobu neur)itou a m("e b$t vypov&zena písemnou formou kteroukoliv ze stran              

po vyrovnání závazk( a pohledávek z této smlouvy vznikl$ch.

! V ......................................... dne ..........................................

! .....................................................! ! !        ! .....................................................

! Pronajímatel!! ! ! ! ! ! Nájemce
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