SMLOUVA O VÝPŮJČCE (DM)
Půjčitel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu
IČ: 44555601
Zastoupená: Radkem JANDEROU
dále jako UJEP
a
Vypůjčitel:

Jméno a příjmení:

Telefon:
Osobní číslo studenta:
dále jako student
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výpůjčce:
I.
UJEP půjčila dnešního dne studentovi: FOTOGRAFICKÉ VYBAVENÍ v pořizovací hodnotě ….............. Kč (dále jen „věc“), která je ve
vlastnictví UJEP.

1.

Podpisem této smlouvy student potvrzuje převzetí věci.

Canon 450D (880352636 / 7005170/1) + 18-55 (4441026985) + 55-250 (45304348) + SD 8 GB, nabíječka, 1x bat., brašna, poř. cena 23
000 Kč
Canon 450D - technika foto (0880354210 / 7005170/3) + 18-55 (4451000210) + 55-250 (44328924) + SD 2 GB, nabíječka, 2x bat., brašna,
poř. cena 24 000 Kč
Canon 5D II (2931528759 / 1002263) + EF 24–105 (03296868) + CF 32 GB,nabíječka, 2x bat., UV filtr, brašna, poř. cena 71 500 Kč
Canon 5D II (3531609117/ 1002311) + EF 24–105 (3587501) + CF 32 GB,nabíječka, 1x bat., UV filtr, brašna, poř. cena 70 000 Kč
Sony HDD (351232 / 7005169/1) + nabíječka, x baterie, brašna, poř. cena 23 500 Kč
Sony HVR-A1P / A (321283 / 1002169) + mikrofon, nabíječka, x baterie, brašna, poř. cena 65 000 Kč
Sony HVR-A1P / B (511815 / 1002126) + mikrofon, nabíječka, x baterie, brašna, poř. cena 65 000 Kč
stativ Manfrotto 055 XPRO B (7005304) + hlava 128 RC (7005303) + destička (!), poř. cena 6 000 Kč

II.
1. Student je oprávněn věc bezplatně užívat za účelem STUDIJNÍM, a to od …................. do …..................
2. Věc bude užívat výhradně student, a to řádně a v souladu se sjednaným účelem. Student podpisem této smlouvy potvrzuje, že je seznámen
se základními pravidly užívání věci a její údržby.
3. Student se zavazuje věc chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a uhradit veškeré způsobené škody.
4. Student je povinen věc vrátit UJEP jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do.............. do 22:00 h, a to ve stavu, v jakém ji převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
5. UJEP může požadovat vrácení věci i před skončením sjednané doby zapůjčení, jestliže student věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v
rozporu s účelem, kterému slouží. V takovém případě je student povinen věc vrátit do 3 dnů ode dne oznámení požadavku.
6. V případě, že student nevrátí věc ve lhůtě uvedené v odstavci 4 nebo 5 tohoto článku, má UJEP právo uplatnit vůči studentovi smluvní
pokutu ve výši 50,– Kč za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody a lze jej vymáhat samostatně.
III.
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou číselnou řadou odsouhlasenými oběma
smluvními stranami na stejné listině.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá
smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že ji uzavřely po vzájemném projednání, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Labem dne ………………
……………………………………
za půjčitele

……………………………………
za vypůjčitele

