
 Smlouva o zapůjčení kompenzační pomůcky 
 

 

Půjčovatel: 
Půjčovna 3P Praha, z.s.    Tel.: 224 323 433, 736 509 852, 724 654 007, 774 785 850 
Sp.zn. L22013 vedená u MSvP                   e-mail: pujcovna.czp@centrum.cz 
Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00                           http://www.3p-os.cz 
IČO: 22853332, DIČ: CZ22853332                        číslo bankovního účtu:  349 00 349/2010  
                             variabilní symbol: IČ pomůcky 
 

Vypůjčitel: 
Příjmení a jméno: …………………………........................................................ Nar.: …………………………………………. 

Adresa trvalého bydliště: ………..…………………………………................................................................................ 

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………… Telefon: …………………………………… 

Číslo OP: …………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………… 

Uživatel: (vyplňte pouze v případě, kdy uživatel není stejný s vypůjčitelem)  
 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa bydliště: ………………………………………….................................................................................................. 
 

Kompenzační pomůcka: …………………………………………………………… IČ: …………………    hrazeno (Kč) ……………. 

Vypůjčena na dobu od ……………………..       do………………………..  Kauce:  ano/ne      Výše kauce: ………………  

Příspěvek na opravu a údržbu za den:         ……………………………. 

Kompenzační pomůcka: …………………………………………………………… IČ: …………………    hrazeno (Kč) ……………. 

Vypůjčena na dobu od ……………………..       do………………………..  Kauce:  ano/ne      Výše kauce: …………….. 

Příspěvek na opravu a údržbu za den:         ……………………………. 
 

Kompenzační pomůcka: …………………………………………………………… IČ: …………………    hrazeno (Kč) ……………. 

Vypůjčena na dobu od ……………………..       do………………………..  Kauce:  ano/ne      Výše kauce: …………….. 

Příspěvek na opravu a údržbu za den:         ……………………………. 
 

Kompenzační pomůcka: …………………………………………………………… IČ: …………………    hrazeno (Kč) ……………. 

Vypůjčena na dobu od ……………………..       do………………………..  Kauce:  ano/ne      Výše kauce: …………….. 

Příspěvek na opravu a údržbu za den:         ……………………………. 
 

 
 

Poznámka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Přeprava pomůcek - Počet Km: ……………………………. Hrazeno (Kč): …………………………………………………..……… 
Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s evropským nařízením GDPR. Vypůjčitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů 
půjčovatelem v rozsahu nezbytném k zapůjčení pomůcky a se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, 
příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefonický kontakt a číslo OP. Údaje jsou shromažďovány po 
dobu nezbytnou pro archivaci, za účelem statistiky a pro potřeby účetnictví. 
Vypůjčitel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s Půjčovním řádem, který je přílohou této smlouvy, s příspěvkem 
na opravu a údržbu pomůcky/ceníkem, ochranou osobních dat a s aktuálním stavem pomůcky. Pokud nedojde po 
vzájemné dohodě k prodloužení smlouvy, je vypůjčitel povinen pomůcku vrátit a doplatit půjčovné spolu s 
poplatkem z prodlení. Se vším je srozuměn a na důkaz toho připojuje svůj podpis. Tato smlouva je sepsána ve dvou 
vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

POMŮCKY SE VRACÍ ČISTÉ! 
V Praze dne …………………     
             

         ……………………………………..                         ..…………………………………. 
       Půjčovatel                                                Vypůjčitel 

http://www.3p-os.cz/

