Sociální program 3P, z.s.
IČO: 038 24 217, Pracoviště: Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00

Příloha ke Smlouvě o zapůjčení kompenzační pomůcky

Půjčovní řád
Platný od 1. 11. 2018
1.

Půjčovatel Sociální program 3P, z.s., sídlo Květového vítězství 1866/42, Chodov, 149 00, Praha 4, pracoviště
Wuchterlova 11, 160 00, Praha 6, seznámil vypůjčitele s příspěvkem na opravu a údržbu vybrané pomůcky
(dále jen „pomůcka“), názorně mu předvedl způsob její obsluhy a doporučil způsob nezbytné údržby po
dobu zapůjčení (např. dobíjení baterií). Zapůjčení pomůcky je možné pouze po předložení občanského
průkazu. Půjčovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost při nesprávném užívání pomůcek.

2.

Pomůcka se zapůjčuje na dobu sjednanou ve Smlouvě o zapůjčení. Prodloužení je možné nejpozději jeden
pracovní den před ukončením sjednané doby osobně nebo telefonicky.

3.

Po překročení sjednané zápůjční doby bude doúčtován příspěvek vyšší o počet dnů, o který byla doba
překročena. Překročí-li vypůjčitel sjednanou zápůjční dobu bez oznámení, bude mu účtován
k dohodnutému příspěvku též poplatek z prodlení, a to ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za
každý i započatý den prodlení. Vypůjčitel má povinnost nejpozději do tří pracovních dnů od telefonické a
posléze písemné výzvy doplatit půjčovateli příspěvek a poplatek z prodlení. Celková doba zapůjčení
pomůcky není omezena. V případě polohovatelných lůžek je minimální doba zapůjčení 10 dní.

4.

U vybraných kompenzačních pomůcek (elektrický vozík, polohovatelné lůžko, motomed, elektrické zvedáky,
nájezdové ližiny) je vybírána vratná kauce ve výši 2 000,- až 3 000,- Kč (slovy: dva / tři tisíce korun českých).

5.

Po dobu zápůjčky vypůjčitel plně odpovídá za vybranou pomůcku, je povinen o ní pečovat tak, aby nedošlo
k jejímu poškození nebo zničení a je povinen pomůcku udržovat v čistotě. V případě poškození nebo
zničení pomůcky vinou vypůjčitele nebo uživatele (nikoli v důsledku běžného opotřebení pomůcky) je
vypůjčitel povinen uhradit náklady na její opravu v plné výši. Příčiny zničení či poškození pomůcky posoudí
pověřený pracovník půjčovny. V případě vrácení znečištěné pomůcky má půjčovatel nebo jím pověřený
zaměstnanec právo žádat na vypůjčiteli poplatek za vyčištění. O tomto bude sepsán zápis, včetně potvrzení
o zaplacení zálohy na opravu.

6.

Po domluvě může půjčovatel zajistit odvoz a dovoz pomůcek za úhradu 15,-Kč/1km. Ujeté kilometry se
počítají od pracoviště půjčovny pomůcek (Wuchterlova 11, Praha 6) a vypůjčitel hradí cestu řidiče tam i zpět
do provozovny. Vypůjčitel má povinnost odvoz a dovoz uhradit, pokud si ho nezajistí sám. Odvoz a dovoz
elektrických polohovacích lůžek za úhradu zajišťuje vždy půjčovatel. V případě polohovacích lůžek se v den
zapůjčení účtuje poplatek za montáž částkou 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých), v den vrácení pak
demontáž ve stejné výši.

7.

Vypůjčitel nesmí pomůcku bez písemného souhlasu půjčovatele půjčit třetí osobě. V případě ztráty,
neoprávněného prodeje nebo jakéhokoliv nelegálního postupu ze strany vypůjčitele je tento povinen
nahradit škodu v plném rozsahu a v ceně obvyklé za pomůcku.

8.

Půjčovatel zajišťuje pravidelnou údržbu pomůcek tak, aby byly půjčovány v dobrém technickém stavu a bez
závad. Provádí také nezbytnou dezinfekci vrácených pomůcek před jejich dalším vypůjčením.

9.

Při vrácení pomůcky zkontroluje pověřený pracovník půjčovatele, zda je pomůcka v pořádku. Vypůjčitel je
povinen oznámit při vrácení pomůcky případné závady, které se objevily v době zapůjčení.

10. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, budou řešeny v souladu s platnými zákonnými normami.
11. Půjčovatel zajistí odvoz pomůcky od vypůjčitele do dvou pracovních dnů. Po tuto dobu hradí půjčovné
vypůjčitel.

