Obchodné podmienky nájmu píl Xella Slovensko, spol. s r.o.
1. Záväznosť obchodných podmienok
1.1 Predmetom týchto Obchodných podmienok nájmu píl spoločnosti Xella
Slovensko, spol. s r.o. (ďalej len "podmienky") je úprava základných
podmienok uzatvárania nájomných zmlúv, ktorých predmetom je nájom pil
spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o. a určenie podmienok, za ktorých bude
tento nájom uskutočnený, ako aj ďalšie aspekty týchto vzťahov. Pílou znamená
elektrická pásová píla na rezanie pórobetónu a jej príslušenstvo, t.j. uholník,
pílový pás , (ďalej len ako "píla") a paleta s upevňovacím systémom.
Nájomcom je subjekt, ktorý riadne vyplnil a odoslal objednávku nájmu píl
podľa týchto podmienok a v prospech ktorého vznikla nájomná zmluva podľa
ust. Čl. 2. ods. 2.1 podmienok (ďalej len ako "nájomca").
1.2 Každá zmluva o nájme píl je uzavretá podľa ust. § 663 a nasl. Občianskeho
zákonníka (ďalej len "nájomná zmluva") so spoločnosťou Xella Slovensko,
spol. s r.o., IČO: 31 445 799, sídlom Šaštín-Stráže, Zápotočná 1004, PSČ 908
41, zapísané v obchodnom registre vedenom Okresným súdom Trnava pod sp
Sro 1147 / T ako prenajímateľom (ďalej tiež len "prenajímateľ") s ľubovoľným
nájomcom, sa bude riadiť týmito podmienkami, ak nebude výslovne písomne
dohodnuté inak.
2. Uzavretie nájomnej zmluvy
2.1 Nájomná zmluva medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká doručením
prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je prenajímateľom zaslaná nájomcovi
elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty nájomcu uvedenú v
objednávke (ďalej len "elektronická adresa nájomcu"). Objednávku zašle
nájomca formou vyplnenia objednávkového formulára umiestneného na
http://pily.ytong.sk, (ďalej len ako "objednávka"). Pred zaslaním objednávky
prenajímateľovi je nájomcovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do
objednávky nájomcu vložil, a to aj s ohľadom na možnosť nájomcu zisťovať a
opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku
odošle nájomca prenajímateľovi kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".
Údaje uvedené v objednávke sú prenajímateľom považované za správne.
Prenajímateľ bezodkladne po prijatí objednávky tento príjem nájomcovi
potvrdí na adresu elektronickej pošty nájomcu.
2.2 Prenajímateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky
(množstvo píl, dĺžka nájmu, predpokladané náklady na dopravu) požiadať
nájomcu o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či
telefonicky).
2.3 Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nie je povinný uzavrieť
nájomnú zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom
porušili nájomnú zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
2.4 Nájomca súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri
uzatváraní nájomnej zmluvy. Náklady vzniknuté nájomcovi pri použití
komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením nájomnej
zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si
hradí nájomca sám.
2.5 Prenajímateľ odovzdá pílu nájomcovi v obvyklej lehote 4 pracovných dní
od dátumu potvrdenia objednávky, alebo v neskoršom termíne stanovenom
v objednávke s ohľadom na spôsob dopravy.
3. Odstúpenie od nájomnej zmluvy nájomcom v postavení spotrebiteľa
3.1 Nájomca má v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o ochrane
spotrebiteľa právo od nájomnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní
odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy. Odstúpenie od nájomnej zmluvy nájomca
prevedie prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na
odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke prenajímateľa. Prenajímateľ bez
zbytočného odkladu v textovej podobe potvrdí nájomcovi prijatie formulára o
odstúpení od nájomnej zmluvy.
3.2 V prípade odstúpenia od nájomnej zmluvy sa nájomná zmluva ruší ku dňu
doručenia odstúpenia nájomcovi. Píla musí byť prenajímateľovi vrátená bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od odstúpenia
od zmluvy na náklady nájomcu do príslušného závodu nájomcu. V prípade, že
nájomca poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je prenajímateľ
oprávnený požadovať od nájomcu úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s
dodaním píly. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej
vzniknutej škody.
3.3 V lehote piatich (5) pracovných dní od vrátenia píly nájomcom je
prenajímateľ oprávnený vykonať preskúmanie vrátenej píly, najmä za účelom
zistenia, či nie je poškodená, alebo nadmerne opotrebovaná.
3.4 V prípade odstúpenia od nájomnej zmluvy je nájomca povinný
prenajímateľovi uhradiť dohodnuté nájomné za dobu trvania nájmu.
4. Nájomné a platobné podmienky
4.1 Výška nájomného bude vždy obsahom objednávky nájomcu. Ak bude
nájomca používať pílu nad rozsah dohodnutej doby nájmu, činí nájomné za
pílu 8,3 EUR / deň bez DPH, no najviac po dobu jedného mesiaca. Po uplynutí
tejto doby, ak sa strany nedohodnú inak, sa píla považuje za stratenú a
nájomca je povinný zaplatiť cenu podľa zásad bodu 6.7 týchto podmienok.
4.2 Nájomné bude nájomcom hradené na základe prenajímateľom zaslaného
daňového dokladu (faktúry). Nájomca výslovne súhlasí s prípadným
zasielaním faktúry na elektronickú adresu nájomcu.
4.3 Celková cena za prenájom je minimálne 4 EUR bez DPH (bez dopravy).

4.4 Nájomca sa zaväzuje uhradiť faktúru do 10 dní odo dňa jej vystavenia,
bankovým prevodom na účet prenajímateľa, ktorý bude uvedený vo faktúre.
4.5 Ak nájomca neuhradí faktúru v dobe splatnosti, vzniká prenajímateľovi právo
na úroky z omeškania úhrady faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý
kalendárny deň omeškania platby.
5. Doba nájmu
5.1 Nájomná zmluva sa vždy uzatvára na dobu určitú. V obsahu objednávky
nájomca určí predpokladanú dobu nájmu, pričom jej konkrétna dĺžka bude
obsahom odovzdávacieho protokolu o odovzdaní píly nájomcovi vystaveného
prenajímateľom a podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.2. Každá zo strán môže nájomnú zmluvu kedykoľvek vypovedať písomnou
výpoveďou zaslanou e-mailom (elektronickou adresu nájomcu) druhej zmluvnej
strane. Výpovedná lehota je štrnásť (14) dní a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bude výpoveď
doručená príslušnej zmluvnej strane.
5.3 Nájomný vzťah sa môže taktiež skončiť písomnou výpoveďou zaslanou emailom (elektronickou adresu nájomcu) druhej zmluvnej strane s výpovednou
lehotou jedného (1) dňa odo dňa doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane, ak je dôvodom k výpovedi hrubé porušenie nájomnej zmluvy druhou
zmluvnou stranou. Za hrubé porušenie nájomnej zmluvy sa považuje najmä:
• omeškanie nájomcu so zaplatením nájomného podľa tejto zmluvy po
dobu dlhšiu ako desať (10) dní,
• omeškanie nájomcu s vrátením píly po dobu dlhšiu ako desať (10) dní,
• správanie nájomcu, v dôsledku ktorého vzniká na píle škoda alebo
hrozí vznik značnej škody, alebo ktoré inak odporuje dobrým
mravom,
• činnosť prenajímateľa, ktorá nájomcovi znemožňuje riadne užívanie
píly.
5.4 Nájomný vzťah môže byť tiež ukončený dohodou zmluvných strán.
6. Práva a povinnosti nájomcu
6.1 Nájomca sa zaväzuje užívať pílu riadne a v súlade s jej povahou a obvyklým
určením tak, aby nedošlo k jej poškodeniu. Nájomca sa zaväzuje pri prevádzke
píly dodržiavať všetky bezpečnostné odporúčania podľa návodu na použitie píly,
ktorý je zverejnený na http://pily.ytong.sk, s ktorého obsahom sa nájomca
zaväzuje pred použitím píly zoznámiť a používať pílu len po dobu platnej
elektrorevízie. Ak hrozí koniec platnosti elektrorevízie v dobe nájmu, je nájomca
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prenajímateľovi. V prípade
vzniku škody na zdraví či majetku majúcej pôvod v prevádzke píly, sa nájomca
zaväzuje zdržať sa uplatňovania akýchkoľvek nárokov voči prenajímateľovi.
Nájomca je povinný vykonávať bežnú údržbu píly. V prípade, že píla nebude pri
jeho vrátení prenajímateľovi riadne očistená, je nájomca povinný uhradiť
prenajímateľovi sumu vo výške 20 EUR.
6.2 Nájomca sa zaväzuje prevziať pílu vo vopred dohodnutom termíne a v stave
ako ju prenajímateľ nachystal na prevoz (upevnenú na palete).
6.3 Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu pílu bezodkladne
odovzdať prenajímateľovi v ktoromkoľvek výrobnom závode prenajímateľa v
stave, v akom ju prevzal, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak.
6.4 V prípade, že nájomca neodovzdá pílu dopravcovi, ktorého podľa podmienok
uvedených v objednávke zabezpečil prenajímateľ, bude nájomcovi účtovaná cena
za dopravu plus poplatok za márnu jazdu vo výške 20 EUR.
6.5.Nájomca je oprávnený dať pílu do podnájmu len po predchádzajúcom
písomnom súhlase prenajímateľa.
6.6 Akékoľvek zmeny píly mimo bežnej údržby nie je nájomca oprávnený
vykonávať.
6.7 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu
potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti
zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú. Nájomca je povinný znášať
obmedzenie v užívaní píly v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv píly, vrátane
prevedenia nutnej elektrorevízie, ktoré vykonáva prenajímateľ. V prípade
zničenia alebo straty píly je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi sumu vo
výške 3.999 EUR, predstavujúcu hodnotu píly v plnej výške.
6.8 V prípade poškodenia alebo zničenia pásu píly nájomca požiada o náhradný
pílový pás, ktorý mu bude dodaný bez toho, aby píla musela byť dopravená
prenajímateľovi k tejto výmene jedenkrát počas doby nájmu bezplatne. V prípade
viacnásobného poškodenia alebo zničenia pásu píly , je nájomca povinný uhradiť
prenajímateľovi sumu vo výške 148 EUR, predstavujúcu hodnotu pásu píly v
plnej výške.
6.9 V prípade nevrátenia alebo poškodenia palety s upevňovacím systémom, na
ktorom bola píla dodaná, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi čiastku vo
výške 55 EUR, predstavujúcu hodnotu tejto palety.
6.10 Nájomca berie na vedomie, že ak bude ním vrátená píla poškodená alebo
nadmerne opotrebovaná, vzniká prenajímateľovi voči nájomcovi nárok na
náhradu škody.
6.11 Nájomca sa zaväzuje používať pílu len na území Slovenskej republiky.
6.12 Nájomca uzatvorením nájomnej zmluvy udeľuje v zmysle zák. č. 122/2013
Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, prenajímateľovi súhlas so
spracovaním osobných údajov pomocou manuálnych a automatizovaných
prostriedkov vo vlastnom informačnom systéme v rozsahu údajov uvedených v
záhlaví zmluvy za účelom zasielania ponúk výrobkov a služieb prenajímateľa.
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7. Práva a povinnosti prenajímateľa
7.1 Prenajímateľ je oprávnený požadovať umožnenie prehliadky píly za
účelom kontroly jej stavu a funkčnosti, a to vždy za prítomnosti oprávneného
zástupcu nájomcu.
7.2. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi návod na obsluhu v elektronickej forme.
Nájomca sa zaväzuje pred použitím píly zoznámiť sa s týmto návodom na
obsluhu.
7.3 Za prípadné úrazy vzniknuté v súvislosti s užívaním píly nenesie
prenajímateľ žiadnu zodpovednosť.
7.4 Prenajímateľ je povinný účtovať k všetkým sumám uvedeným v týchto
podmienkach aktuálne platnú sadzbu DPH.
8. Všeobecné a záverečné ustanovenia
8.1 Otázky týmito podmienkami neupravené sa riadia právnymi predpismi
Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a súvisiacimi
predpismi.
8.2 Tieto podmienky platia a sú účinné od 1.1.2018 na dobu neurčitú a úplne
nahrádzajú predchádzajúce platné znenie podmienok. Odosielateľ si
vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť,
pričom tieto zmeny v podobe nového budúceho znenia podmienok vopred
oznámia na http://pily.ytong.sk.
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