Smlouva o absenční výpůjčce
Místní knihovna Bolatice, zřizovatel Obec Bolatice
se sídlem Hlučínská 6, Bolatice 747 23
zastoupená Mgr. Herbertem Paverou
IČ 00299847
DIČ CZ00299847
(dále jen půjčitel)

a
……………………………………………………………………………………………………………nar………………………………………...........................
bydliště……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
čtenářský průkaz č……………………………………………………. (dále jen výpůjčitel)

uzavírají tímto podle ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění tuto smlouvu o
výpůjčce:
Článek 1
Předmět smlouvy
1.1 Půjčitel tímto bezplatně předává výpůjčiteli za podmínek, uvedených v této smlouvě elektronickou čtečku knih
Amazon KINDLE 3 Wi-Fi (dále jen čtečka), jejíž pořizovací cena je 3 852,- Kč.
1.2 Výpůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k užívání a zavazuje se ji řádně používat v souladu
s návodem. Spolu s čtečkou bylo zapůjčeno toto příslušenství: USB kabel, obal (pouzdro).
1.3 Výpůjční lhůta čtečky činí 14 dnů.
1.4 Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv.
Čtenář není oprávněn elektronické knihy ze čtečky mazat ani přidávat. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla
odpovídá čtenář.
Článek 2
Práva a povinnosti půjčitele
2.1 Půjčitel má nárok na vrácení čtečky v budově knihovny – Hlučínská 6, Bolatice 74723.
2.2 Půjčitel může požadovat vrácení čtečky před uplynutím smluvní doby, pokud vypůjčitel užívá čtečku v rozporu se
smluveným účelem.
Článek 3
Práva a povinnosti vypůjčitele
3.1 Vypůjčitel se zavazuje čtečku používat jen k práci k ní určené.
3.2 Výpůjčitel je povinen dbát na nepoškození čtečky, a zavazuje se chránit čtečku před ztrátou a zcizením.
3.3 Pokud vypůjčitel poškodí čtečku nebo její příslušenství, zaplatí případnou opravu nebo dokoupení ve výši:
- USB kabel: 150,- Kč

- obal (pouzdro): 299,- Kč

- fyzické poškození bude účtováno dle posouzení pověřeného pracovníka
3.4 Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu
nebo poskytne adekvátní náhradu stejné hodnoty.
3.5 Vypůjčitel není oprávněn čtečku půjčovat třetí osobě.

Článek 4
Doba trvání, jistina
4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. od …………………………………………… do ………………………………………………
4.2 Pokud se vypůjčitel opozdí s navrácením čtečky, za každý den z prodlení mu bude účtováno penále ve výši 20 Kč za
každý den.
4.3 Vypůjčitel se zavazuje při převzetí čtečky zaplatit v hotovosti jistinu ve výši 500 Kč, která mu bude v případě ukončení
smlouvy a vracení nepoškozené čtečky a příslušenství navrácena.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění.
5.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany.
5.3 Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami.

V Bolaticích dne …………………………………….

za půjčitele

vypůjčitel

Mgr. Herbert Pavera

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

