Zámecké náměstí 185/1, 571 01 Moravská Třebová, www.mkmt.cz, tel.: 461 316 971

SMLOUVA O ABSENČNÍ VÝPŮJČCE ELEKTRONICKÉ ČTEČKY KNIH

1. Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové
Sídlo: Zámecké náměstí 185/1, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 70997004, zastoupenou Mgr. Lenkou Greplovou, (dále také jen „půjčitel“)
a
2. .......................................................................................................nar. .....................................
bydliště......................................................................................................................................
číslo čtenářského průkazu:..................... (dále také jen „vypůjčitel“)
společně také „ smluvní strany'' uzavírají podle ustanovení § 2193 a násl. Občanského zákoníku č.
89/2012 Sb. v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:
ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Půjčitel tímto předává bezplatně vypůjčiteli do užívání za podmínek stanovených v této smlouvě
čtecí zařízení Amazon Kindle 3 (dále jen „čtečka“) s příslušenstvím, v celkové pořizovací hodnotě
4 859,- Kč.
1.2 Vypůjčitel tímto stvrzuje převzetí čtečky ve stavu způsobilém k řádnému užívání, což ověřil
jejím odzkoušením a zavazuje se ji řádně užívat v souladu s převzatým návodem. Spolu se čtečkou
bylo vypůjčiteli předáno následující příslušenství: dobíjecí USB kabel, pouzdro na čtečku.
ČLÁNEK 2: SMLUVNÍ PODMÍNKY
2.1 Půjčení elektronické čtečky je umožněno registrovaným čtenářům Městské knihovny Ladislava
z Boskovic v Moravské Třebové (nadále jen MěK), kteří mají platnou registraci, jsou členy MěK
nejméně jeden rok, dosáhli věku osmnácti let a nemají vůči MěK žádné nevyrovnané závazky.
2.2 Půjčitel má nárok na vrácení čtečky ve svém sídle tj. budově knihovny na adrese Zámecké nám.
185/1, 571 01 Moravská Třebová.
2.3 Půjčitel může požadovat vrácení předmětných věcí i před skončením smluvní doby, pokud
vypůjčitel předmětné věci užívá v rozporu se smluveným účelem a způsobem dočasného užívání.
Vypůjčitel je na základě odstoupení povinen bez zbytečného odkladu půjčiteli čtečku předat zpět ve
stavu běžného opotřebení.
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2.4 Vypůjčitel je povinen čtečku opatrovat s péčí řádného hospodáře a dbát, s přihlédnutím k její
povaze a svým možnostem, aby na ní nevznikla škoda. Dále se zavazuje chránit čtečku před její
ztrátou a zcizením.
2.5 Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku k užívání jiné osobě.
2.6 Pokud vypůjčitel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, zaplatí opravu nebo
dokoupení podle aktuálního ceníku daných zařízení. Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že
nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí její pořizovací cenu včetně ceny
příslušenství s přihlédnutím k výši běžného opotřebení.
2.7 Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením čtečky, zavazuje se zaplatit půjčiteli dohodnutou
smluvní pokutu dle aktuálního ceníku MěK za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je
splatná při vrácení čtečky.
ČLÁNEK 3: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3.2 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro obě smluvní strany. Smlouvu je
možno měnit i doplňovat jen písemnými dodatky.
3.3 Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou
(1 měsíc) od podpisu smlouvy.
DODATEK: Za zápůjčku čtečky je požadována vratná kauce ve výši 1000 Kč.

V Moravské Třebové dne ........................................

Za půjčitele:

Vypůjčitel:

.......................................................................

..................................................................

