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Ponuka/Zmluva č.: JS/2019/lvI/01764/DV
Prenájom

Táto  ponuka  sa  po  podpisaní  a  odoslaní  spät' prenaiimateľovi  stáva zmluvou

Prenajimatel':

JOHNNY SERVIS 8.r.o.

Gaiary-Dolečky  P,O  BOX  3

900 61  Gajary

lč:         36238546 DIČ:      2020188214

OR:       OS  Bratislava  l,  oddiel   Sro,  vložka  č   25713/8

IBAN:                  SK50  0900 0000  00018108 4038

Kontakt:           Dana vikusová (+420 607 068 227)

E-mail:               vikusova@iohnnyservis  cz

Tel.:      +421911649628                   Fax:

Nájomca:

Obec Rudňany

Rudňany  234

053 23  Rudňany

lč:                    00329533                        DIČ:
lčDPH:         NieieplatcaDPH

OR:

lBAN:

Kontakt:       Bc.  Rastislav   Neuvirth  (0908981602)

E.mail:          starosta@rudnany.sk

Tel.:      053/4499102,41701       Fax:
22

Typ  ponuky:                Prenáiom  -Krátkodobý  (akcia)                                    Miesto  určenia:     Obec Rudňany,  „  PSČ  ,

Dižka  prenájmu:       od  7  7.2019  do  7  7  2019                                                 Názovakcie:

Termín  inštalácie:   5.7  2019 -                                                                               Kontakt miesto:    Marian vytykač

Termín  likvidácie:    8 7  2019 -                                                                                Mobil  (Telefon):    0907  973  950

Častosť servisu:                                                                                                    Spôsob platby:     Bankovným  prevodom
Splatnosť:               7

Vážený zákazník,  ďakujeme za Váš záujem  o  naše služby  a dovol'ujeme si  Vám  ponúknut':

JOHNNYWC  A  SANITARNA  TECHNIKA      Jednotiek
(Celkom/akcia:  85,00 €, Celkom  s  DPH:
102,00 €)

Johnny  sport -mobilné wc s  pisoárom                               l,00  ks

Ceľ`a/akcia             Cena s  DPH          Celkom/akcia        Celkom s  DPH

85,00 €                      102.00 €                        85,00 €                      102,00 €

Poznámka
Ponuka  platĺ  pri  uvedených  podmienkach  do  26   6   2019

CENY  PRENÁJMU.  pokiaľ nie ie  uveclené  niak,  su  uveclené  bez  DPH  20%  a  obsahujú
-MOBILNÉ WC JOHNNY   Prenáiom,  dopravu  na  miesto  určenia,  inštaláciu,  u  dlhodobého  prenáimu  pravidelný  servis  podl'a  ponuky,  likvidáciu  odpadu.

odvoz po  ukončeni  prenáimu.  poistenie   0  umiestneni  WC  na  mieste  určenia  rozhoduie vzhľadom  k  možnostiam  riaclneho prevedenia  priebežného a
konečnét`o  servisu zástupca  prenaiĺmateľa

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY  PRE  PRENÁJOM
Zákaznik ie  povinný  bezoclkladne  oznámiť  poškodenie,  alebo  stratu  pĺenaimateľovi   Zákaznik  nesmie  bez súhlasu  prenajlmateľa  premiestňovať
Žiadne z  prena/alých zariadenl.  V prĺpade  poškodenia /e  zákaznlk  povimý uhradiť  náklady  na  opravu.  vrátane  nákladov   vedľajšich,  v  prĺpade  straty ie
zákaznlk  povinný iihradiť cenu  v  plnom  rozsahu,  podľa  platného  cenníka  Johnny  servis   Dátum  uvedený v záhlavi  ako  konečný clátum u dlhodobého

prená/mu ie  len orientačný   Cena  prenáimu  bude  účtovaná  podl'a  skutočnej  doby  prenájmu,  a  to  i  po lomto dá(ume do doby,  kedy  náiomca zmluvu
nezriiši  obiednávkou  dovozu  alebo  ukončenia  prenáimii.  a  to  minmálne  s  tyždenným  predstihom   U  krátkodobého prenáimu ie tento datum záväzný

Podpis  (a  pečiatka)  prenajímateľa

www.johnnysewis.sk                         Pcii`uka/Zrmuva  č;  :  JS/20'19/M/01764/DV

Doklad  bol  vytlačený z webového  inĺoiniačného  systemu  Lirmadat  (wvw fiľmada`  cz)


