
 SMLOUVA  O PODNIKATELSKÉM PRONÁJMU MOVITÝCH VĚCÍ -  FASÁDNÍHO  RÁMOVÉHO  LEŠENÍ  ALFIX  
0,73 
Podle § 2201 a násl. a 2316 a násl. a zákona 89/2012 Občanský zákoník 

 

Pronajímatel:     

René Gajdoš – obchodní činnost - klempířství 

se sídlem Ratiboř 558, 756 21, Ratiboř u Vsetína 

IČO : 706 45 388, DIČ : CZ 7503085843 

zastoupena : René Gajdoš, tel.: 603 36 36 18, 604 26 28 20 

email : gajdos.rene@seznam.cz 

         Číslo účtu: 1426389329/0800 

      
      
Uzavřel tuto nájemní smlouvu s nájemcem dle objednávky  : 

 

Nájemce :  

……………………………………… 

………………………………………. 

IČO: ……………………,  DIČ: CZ………………………….. 

 

kontaktní osoba :  

 
 

Nájem fasádního lešení ALFIX 0.73m: 
 

Cena nájmu se stanoví dohodou stran takto:  

 

Nájem fasádního lešení : od……… do …………..  -  ….  Kč/m pohledové plochy lešení x ………  dní  

 

Montáž a demontáž fasádního lešení :                m  -  Kč/m x   Kč =                      Kč ( pohledové  plochy šíře  lešení 0.73m )  

 

Manipulace : ………………… cena bez DPH 

 

Cena celkem :                        Kč bez DPH 

 

Výměra:                    m pohledové plochy 

Zahájení montáže : …………………  

Datum předání díla k užívání : ……………………. 

Doba nájmu fasádního lešení: …………….. dní od předání díla   

Místo užívání fasádního lešení:  ………………………………….. 

Další ujednání:  Demontáž lešení je nutno objednat písemně alespoň 3 pracovní dny předem. 

                Uvedené ceny jsou bez příslušného DPH. 

                 Pohledová plocha = délka lešení x pracovní výška ( 2m nad poslední podlážkou ) 

                

Právní úkony za smluvní strany směřující ke vzniku změně či zániku této smlouvy,činí: 
 

 

Za pronajímatele : René Gajdoš   -     jednatel nebo, fyzická osoba , OSVČ  

                                                                          -    zaměstnanec podle § 20 odst.2 0bčanského zákoníku 

 

 

Za nájemce :      -    jednatel nebo, fyzická osoba , OSVČ 

                                                                       -    zaměstnanec podle § 20 odst.2 0bčanského zákoníku 

 

 

Jiné osoby za účastníky smlouvy mohou jednat na základě plných mocí vystavených statutárními zástupci, nebo jinými 

zmocněnými osobami. 

 

Další ujednání je na straně druhé. 

 

V ……………………dne ……………………….. 

 

Nájemce :         Pronajímatel : René Gajdoš 

                               

 

 

 

Podpis : …………………………….     Podpis :……………………… 

 

            

mailto:gajdos.rene@seznam.cz

