Podmienky prenájmu potápačského výstroja:
1. Prenajímateľ (NAUTILUS, spol. s r.o.) prenajíma nájomcovi za odplatu hnuteľné veci (potápačský
výstroj podľa špecifikácie v Zmluve o nájme hnuteľnej veci), a to v stave spôsobilom na riadne
používanie nájomcom a na jeho vlastnú zodpovednosť.
2. Prenajaté veci sa nájomca zaväzuje vrátiť v neporušenom stave a v dohodnutom termíne.
3. Nájomný vzťah vzniká dňom prevzatia hnuteľných vecí (potápačského výstroja) a uzatvára sa na
dobu určitú do dátumu dohodnutého termínu vrátenia uvedeného v zmluve.
4. Prenajaté veci sa preberajú a vracajú nájomcom v mieste prevádzky prenajímateľa.
5. Nájomca je oprávnený prenajaté veci používať primerane ich určeniu a na vlastnú zodpovednosť,
dodržiavajúc zásady bezpečnostných predpisov a štandardizovaných opatrení pre bezpečné
potápanie alebo iné vodné športy.
6. V prípade nájmu potápačskej techniky (potápačská fľaša, dýchacia automatika - regulátor,
kompenzátor vztlaku, potápačský počítač a iné prístroje) nájomca prehlasuje, že je oprávnený
(kvalifikovaný) pre potápanie. Nájomca nesmie prenajatú potápačskú techniku zveriť na použitie
neoprávnenej (nekvalifikovanej) osobe.
7. Nájomca sa zaväzuje o prenajaté veci zodpovedne starať tak, aby na nich nevznikla škoda,
nadmerné opotrebenie alebo zničenie (napr. mokrý výstroj vysušiť, po použití v slanej vode
opláchnuť sladkou vodou, nenechať na priamom slnečnom žiarení, potápačskú techniku nedávať do
blata, piesku...).
8. Nájomca berie na vedomie, že nie je oprávnený prenajaté veci dať do podnájmu.
9. Nájomca sa zaväzuje ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknutú vadu, poškodenie,
stratu alebo zničenie prenajatých vecí. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia prenajatých vecí
nájomcom sa tento zaväzuje nahradiť vzniknutú škodu vo forme finančnej náhrady v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.
10. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za prenajaté veci podľa platného cenníka prenajímateľa.
11. Prenajímateľ má právo požadovať platbu nájomného vopred.
12. Prenajímateľ má právo požadovať primeranú zálohu v hodnote predmetu nájmu formou
hotovostnej zálohy alebo rezervácie peňažných prostriedkov na účte nájomcu v prospech
prenajímateľa použitím platobnej karty nájomcu. Nájomca dáva podpisom zmluvy neodvolateľný
súhlas na inkaso takto rezervovanej výšky peňažných prostriedkov prenajímateľom v prípade, že
predmet nájmu v dohodnutom termíne nájomca nevráti. Záloha za prenajaté veci prepadá v
prospech prenajímateľa na 7.deň od uplynutia nájomcom nedodržaného termínu vrátenia.
13. Prenajímateľ nie je povinný vyzvať nájomcu na vrátenie predmetu prenájmu.
14. V prípade nedodržania dohodnutého termínu vrátenia prenajatých vecí nájomcom má
prenajímateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške nájomného podľa platného cenníka zvýšeného
o 50% za každý deň omeškania až do vrátenia prenajatých vecí.

