
 

 

 

Podmínky pro zapůjčení kompenzačních pomůcek 

 

1. Kompenzační pomůcky půjčujeme za úplatu na základě Nájemní smlouvy (dále jen 

Smlouva). 

2. Ceny za vypůjčení veškerých pomůcek včetně ceny dopravy a montáže postelí se řídí 

platným Ceníkem kompenzačních pomůcek.  

3. Při sepsání dohody je vypůjčitel povinen uhradit první měsíční platbu přímo pracovnici 

půjčovny nebo převodem na účet. Číslo účtu je uvedeno ve Smlouvě.  

4. Je-li tak stanoveno dle platného ceníku, uhradí nájemce vratnou kauci. Kauce bude 

využita v případě neplacení nájemného nebo poškození a ztráty zapůjčené pomůcky.  

5. Vypůjčitel je povinen platit měsíční úhrady nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, 

v němž byla pomůcka zapůjčena. 

6. Poplatek za vypůjčení je účtován až do data fyzického vrácení pomůcky. 

7. Při převzetí pomůcky je nájemce seznámen se správnou obsluhou a údržbou. 

8. Nájemce osobně odpovídá za zapůjčené pomůcky a zavazuje se je vrátit do doby 

platnosti podepsané Smlouvy ve stavu, v jakém je převzal, tj. čisté a funkční.  

9. Platnost Smlouvy je možné po dohodě se zodpovědným pracovníkem prodloužit na 

základě sepsaní dodatku. 

10. Okamžikem převzetí pomůcky nájemce odpovídá za její ztrátu nebo poškození. 

V případě poškození nebo ztráty pomůcky je nájemce povinen uhradit opravu 

pomůcky, zakoupit novou nebo poškozenou pomůcku uhradit, a to v plné výši. 

K uhrazení oprav je přednostně použita částka složené vratné kauce (je-li dle platného 

ceníku sjednaná). 

11. Vypůjčitel neprodleně hlásí ztrátu, poškození či jakoukoliv technickou poruchu 

oprávněnému pracovníkovi. 

12. Nájemce je povinen umožnit kontrolu př. údržbu kompenzační pomůcky v termínu 

stanoveném pronajímatelem. V opačném případě zodpovídá za škodu, která by 

nedodržením této povinnosti vznikla.  

13. Vlastní doprava, montáž a demontáž postelí není možná. 

14. Při zapůjčení přístroje oxygenátor, je vypůjčitel povinen se řídit specifickými pokyny 

předanými při zaškolení zdravotní sestrou.  

15. Doba pro zapůjčení pomůcek, platba hotovostních úhrad a vrácení pomůcek je 

pondělí, středa, čtvrtek a pátek mezi 13 – 15 h. a v úterý mezi 15 – 17 h. Je nezbytné 

se předem telefonicky domluvit na telefonním čísle: 731 646 903. 


