
Smlouva o nájmu zařízení Vitalvibe Frequency™ 
 (dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2201 a násl. občanského zákoníku níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi


(Pronajímatel a Nájemce společně dále také „Smluvní strany“).


Čl. I. 

Pronajímatel se tímto zavazuje, že na dobu


(dále jen „Doba pronájmu“)


úplatně přenechá nájemci následující zařízení (dále i v případě vícero přístrojů jen 
„Zařízení“ ) za níže uvedené nájemné


PRONAJÍMATEL (dále jen „Pronajímatel“)  
Vitalvibe s.r.o.

IČO: 29307031

DIČ: CZ29307031

Mail: info@vitalvibe-longevity.cz

Tel: +420 604 55 99 33 

Provozovna a výdejna:

Veveří 127, Brno, 61600

NÁJEMCE (dále jen „Nájemce“)  
Jméno/firma:

 
Adresa/Sídlo:


 
IČ/OP:

Mail:

Tel.:

Od: Do: Celkem dní:

Název Zařízení Cena za pronájem v Kč vč. DPH  
(dále jen „Nájemné“)

Vitalvibe Frequency™ Set 3

(obsahuje:

1× GENERÁTOR MAGNETICKÝCH PULZŮ

1× VELKÁ PODLOŽKA (550 × 1700 mm)

1× KRUH (ø 260 mm)

1× MALÁ PODLOŽKA (315 × 1005 mm)

1× LOKÁLNÍ POLŠTÁŘEK (170 × 215 mm)

1× DŘEVĚNÁ KRABIČKA NA GENERÁTOR

1× KNIHA 7 NÁVYKŮ DLOUHOVĚKOSTI

1x MANUÁL)

2000 Kč/14 dní a poté 500 Kč/za každý 
další započatý den
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a) Nájemce se zavazuje pronajaté Zařízení níže uvedeným způsobem převzít, užívat v 
souladu s provozními zásadami viz. manuál.

b) Bezpečnostními podmínkami a v souladu s ostatními ustanoveními Smlouvy a zaplatit 
za ně Pronajímateli Nájemné.

c) Maximální doba nájmu je 14 dní


Čl. II. Pronajímatel přenechá Nájemci Zařízení:


□ zabalené a nepoškozené na adrese výdejního místa v provozní dobu: Vitalvibe centrum, 
Veveří 127, Brno, 61600. Nájemce se zavazuje při převzetí Zařízení prohlédnout z hlediska 
případného výskytu zjevných vad a v případě jejich zjištění o nich informovat 
Pronajímatele.


□ poštou na adresu - Nájemce se zavazuje nejpozději do čtyř hodin od převzetí Zařízení 
prohlédnout z hlediska případného výskytu zjevných vad a v případě jejich zjištění o nich 
bezodkladně telefonicky, nebo e-mailem informovat Pronajímatele. Poštovné činí 150 Kč 
s DPH.


Nájemce se zavazuje Zařízení Pronajímateli vrátit

□ zabalené a nepoškozené v provozní dobu na Výdejně: Vitalvibe centrum, Veveří 127, 
Brno, 61600. 

□ zaslat na vlastní náklady poštou nebo zásilkovou službou na adresu: Vitalvibe centrum, 
Veveří 127, Brno, 61600, tel.: 


Čl. III. Kauce


• Nájemce je při zacházení s Zařízením povinen dodržet pravidla uvedená v Příloze č. 
1 této smlouvy.


• Nájemce uhradil Pronajímateli Nájemné před uzavřením Smlouvy, což Pronajímatel 
stvrzuje jejím podpisem.


□ Nájemce se zavazuje při podpisu Smlouvy složit k rukám Pronajímatele vratnou kauci ve 
výši 15.000,- Kč, kterou se Pronajímatel zavazuje Nájemci vrátit do 2 pracovních dnů na 
účet při vrácení kompletní a nepoškozeného Zařízení. Pronajímatel je oprávněn proti 
pohledávce Nájemce na vrácení kauce započíst své pohledávky za Nájemcem vzniklé z 
titulu poškození Zařízení či z titulu neuhrazených dopravních nákladů a neuhrazeného 
nájemného dle přílohy této smlouvy.


□ Nájemce při půjčení poštou se zavazuje uhradit předem na účet: 2300557838/2010  
vratnou kauci ve výši 15.000,- Kč, kterou se Pronajímatel zavazuje Nájemci vrátit do 48 
hodin na účet při vrácení kompletního a nepoškozeného Zařízení. Pronajímatel je 
oprávněn proti pohledávce Nájemce na vrácení kauce započíst své pohledávky za 
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Nájemcem vzniklé z titulu poškození Zařízení či z titulu neuhrazených dopravních nákladů 
a neuhrazeného nájemného dle přílohy této smlouvy.


Pronajímatel provádí každou revizi s fotodokumentací před půjčením i po půjčení Zařízení.


Čl. IV Další ujednání

1. V případě totálního poškození či ztráty zapůjčených produktů se Nájemce zavazuje 

k finanční kompenzaci ve výši plné maloobchodní ceny s DPH viz. Příloha 1. 

2. V případě nevrácení Zařízení v dohodnutém termínu, je účtován poplatek za každý 

další den. Přesáhne-li poplatek za zapůjčení kauci, bude považováno, že Nájemce 
má o přístroj zájem si ponechat a bude mu vyfakturována plná částka za přístroj, 
které bude mít okamžitou splatnost. Faktura bude zaslána na e-mail Nájemce. V 
případě neuhrazení, bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý den prodlení.


3. Nájemce se účinností Smlouvy stává na Dobu pronájmu provozovatelem 
pronajatého Zařízení a nese za jeho užívání zodpovědnost.


4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopise. 


5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a 
může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými Smluvními 
stranami.


6. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným, zůstávají 
ostatní ustanovení v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné 
ustanovení jiným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a 
smyslu ustanovení původního.


7. Smluvní strany svými vlastnoručními podpisy stvrzují, že si Smlouvu pečlivě 
přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, který je projevem jejich pravé, svobodné, 
určité a omylu prosté vůle.


V                             dne V                              dne

PRONAJÍMATEL NÁJEMCE
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Příloha č. 1 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
1. PŘÍSNÝ ZÁKAZ ČIŠTĚNÍ Zařízení SAPONÁTEM. Zařízením lze čistit pouze čistou 

vodou a poté okamžitě vysušit.

2. ZÁKAZ VSTUPU na Zařízení V OBUVI, S OSTRÝMI PŘEDMĚTY, S POTRAVINAMI A 

NÁPOJI.

3. Z KAUCE BUDE NÁJEMCI STRŽENA ČÁSTKA ZA PŘÍPADNÉ ČÁSTEČNÉ 

POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ, NEBO ZNEČIŠTĚNÍ Zařízení. Níže jsou koncové 
maloobchodní ceny účtované při plném zničení. V případně částečného poškození, 
nebo znečištění bude účtována částka nutná za servisní úkon. 


1× GENERÁTOR MAGNETICKÝCH PULZŮ 29 900 Kč

1× VELKÁ PODLOŽKA (550 × 1700 mm) 29 900 Kč

1× KRUH (ø 260 mm) 12 900 Kč

1× MALÁ PODLOŽKA (315 × 1005 mm) 12 900 Kč

1× LOKÁLNÍ POLŠTÁŘEK (170 × 215 mm) 8 900 Kč

1× DŘEVĚNÁ KRABIČKA NA GENERÁTOR 2 000 Kč

1× KNIHA 7 NÁVYKŮ DLOUHOVĚKOSTI 390 Kč

Cena celého zařízení v sadě: SET 3 68 900 Kč

V                             dne V                              dne

PRONAJÍMATEL NÁJEMCE
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