Předávací protokol o podmínky půjčování plackovače:

Jedná se plackovač Button maker. Vlastníkem plackovače je spolek Je otevřeno, z. s., IČ 04343964.
Plackovač a příslušná matrice jsou půjčovány za úplatu*. Plackovač je vždy vrácen dle níže
uvedeného:
Plackovač +
Školy/den
matrice ø 44 mm
200
Plackovač +
Školy/den
matrice ø 50 mm
200
Plackovač +
Školy/den
matrice ø 44 mm i
200
matrice ø 50 mm
*Vybraná varianta bude zaškrtnuta

Školy/týden
700
Školy/týden
700

Ostatní/den
300
Ostatní/den
300

Ostatní /týden
1000
Ostatní /týden
1000

Školy/týden
700

Ostatní/den
300

Ostatní /týden
1000

K plackovači je možnost dodání i materiálu na výrobu placek, magnetků, přívěšků atd. Zaplacením
materiálu na výrobu přechází jeho vlastnické právo.

Druh materiálu

Špendlík ø 50 mm
Magnet ø 50 mm
Přívěšek ø 50 mm
Zrcátko ø 50 mm
Postavička ø 44mm

Cena 1ks
při odběru
do 100ks
(včetně)
celkem od
1 druhu
5,-Kč/ks
10,-Kč/ks
8,- Kč/ks
10 Kč/ks

Odebráno při
převzetí
plackovače v ks

Spotřebováno v
ks

Cena
celkem v
Kč

Vráceno při
odevzdání
plackovače v ks

dle domluvy

Výrobu placek či jiných výrobků dohodnutých výrobků si zajistí půjčitel sám. Půjčitel si rovněž
zajišťuje dopravu plackovače, grafický návrh a tisk předlohy, místo výroby placek apod.
Návod k obsluze plackovače je přiložen k tomuto protokolu. Při předání plackovače je vždy
předvedena jeho funkčnost. Stejně tak je jeho funkčnost ověřen při jeho navrácení.
Doba půjčení je odvozena od doby převzetí plakovače. Při půjčení na jeden den je určena časem.
Příklad: Plackovač je předán 2.2.2016 ve 14hod, předpokládané navrácení plackovače je 3.2.2016 ve
14hod. Údaj o navrácení je zaznamenán níže. V případě půjčení na týden je doba půjčení odvozena
dnem. Příklad: Plakovač předán v pondělí, navrácení plackovače je následující pondělí.
Při půjčení plackovače je skládána vratná záloha v hotovosti ve výši 7.000,- Kč. O složení zálohy se
provede písemný záznam níže. Při předání plackovače je záloha, po zaplacení půjčovného a případně
materiálu, vrácena oproti podpisu zpět půjčiteli. Od složení vratné zálohy je možné po dohodě obou
stran upustit. V případě poškození plackovače je ze složené zálohy hrazena jeho oprava, nákup nové
matrice či jiný způsob, který je nutný k obnovení funkčnosti přístroje, zbytek finančních prostředků je
po vyčíslení nákladů na opravu předán půjčiteli.
Plackovač je vždy vrácen osobě, která ho půjčovala a na místě, kde ho půjčovala. Případně osobě a v
místě, které určí vlastník plackovače.

Při předání plackovače:
Plakovač je při předání funkční ANO x NE
Záloha ve výši 7000,- Kč uhrazena ANO x NE
Předpokládané datum a hodina navrácení plackovače: ……………………………………..
Identifikační údaje půjčitele dle občanského průkazu:
Jméno/název……………………………………………………………………………….…..
Datum narození/IČO………………………………………………………………………..
Adresa trvalého bydliště/sídlo………………………………………………..……….
Telefonický kontakt…………………………………………………………….……………

Podpisem obě strany stvrzují výše uvedené. Potvrzují, že jsou jim známy veškeré podmínky týkající se
půjčení plackovače a potvrzují, že plackovač je při předání funkční.
Datum a místo předání…………………………………………………………
Podpis vlastníka plackovače………………………………………………...
Podpis půjčitele………………………………………………………….………..

Při vrácení plackovače
Datum, případně hodina vrácení plackovače …………………………….
Plackovač je při vrácení funkční ANO x NE
Záloha ve výši 7000,- Kč vrácena ANO x NE

Podpisy vlastníka a půjčitele………………………………………………………

