
 

 

PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ ZBOŽÍ 

 Zboží, které je předmětem této zápůjčky, je určeno k používání pouze v souladu s jeho určením. 

 

 Zboží je možné zapůjčit max. po dobu 7 pracovních dnů počínaje dnem vystavení tohoto dokladu, 

přičemž zboží musí být vráceno nejpozději v poslední smluvený den (v dokladu uveden jako „termín 

vrácení“). Po dobu zápůjčky přebírá odběratel za zboží plnou odpovědnost a ručí za něj do výše 

aktuální ceny dle ceníku dodavatele ke dni vystavení tohoto dokladu. 

 

 Nebude-li předmět zápůjčky vrácen ve stanoveném termínu, bude odběrateli navíc účtováno penále 

ve výši smluveného poplatku za zapůjčení zboží, za každý započatý den prodlení, následující po 

stanoveném termínu vrácení společnosti TSS Group s.r.o. 

 

 Odběratel se zavazuje vrátit zápůjčku na své náklady na adresu sídla (Zlín) nebo pobočky společnosti 

TSS Group s.r.o. (Praha, Brno, Ostrava). 

 

 Zboží musí být vráceno ve stejném stavu, v jakém bylo zapůjčeno tzn. nepoškozené, v továrním 

nastavení a včetně veškerého příslušenství, které bylo jeho součásti při převzetí. Obal nesmí být 

porušen, polepen ani popsán. 

 

 Pokud odběratel po převzetí zboží zjistí, že je poškozené nebo nekompletní, je povinen tuto 

skutečnost oznámit společnosti TSS Group s.r.o. nejpozději následující den po jeho převzetí. Později 

nebude brán na tyto zjištěné vady zřetel a budou účtovány odběrateli. 

 

 Stav vráceného zboží bude po jeho předání odběratelem, nebo doručení, zkontrolován technickým 

oddělením a bude-li vyhodnoceno jako bez závad, bude odběrateli následně vystavena faktura na 

částku, která je uvedena v tomto dokladu. 

 

 Bude-li zapůjčené zboží vráceno poškozené, bude společnost TSS Group s.r.o. fakturovat náhradu, 

ve výši ceny zapůjčeného zařízení, dle platného ceníku, ke dni vystavení tohoto dokladu. 

 

 Pokud odběratel vrátí zapůjčené zboží ve lhůtě kratší, než je lhůta smluvená (v dokladu uvedena jako 

„termín vrácení“), nevznikne odběrateli nárok na krácení smluveného poplatku na zapůjčení zboží. 

 

 V případě nedodržení výše uvedených podmínek si společnost TSS Group s.r.o. vyhrazuje právo 

fakturovat náhradu a to ve výši ceny zapůjčeného zařízení, dle platného ceníku, ke dni vystavení 

tohoto dokladu. 

 

 Zboží je majetkem společnosti TSS Group s.r.o. až do okamžiku úplného uhrazení zboží 

odběratelem. 

 

Děkujeme Vám, že respektujete uvedené podmínky zápůjčky. 

 

Věříme, že Vám možnost zapůjčení tohoto zařízení 

usnadní práci nebo pomůže s rozhodnutím, 

který produkt je pro Vás ten nejvhodnější. 


