SMLOUVA O VÝPŮJČCE VZOR
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami
1. Městská knihovna s regionálními funkcemi
Zastoupená Mgr. Jaroslavou Maršíkovou
IČO 00371815
Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov
(dále jen "půjčitel")
2. ..................................................... (jméno, příjmení)
..................................................... (nar.)
..................................................... (adresa)
(dále jen "vypůjčitel")

Článek I.
Předmět výpůjčky
Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli čtečku knih eReading.cz 4 Touch Light černé barvy
včetně příslušenství – obal, nabíjecí kabel (inv.č. DDHM 1214) a zavazuje se mu umožnit její
bezplatné a dočasné užívání.
Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí věci a zaplacení kauce ve výši 500,-- Kč, která
mu bude po vrácení čtečky zpětně vyplacena.
Článek II.
Doba výpůjčky
Vypůjčitel je povinen čtečku vrátit půjčiteli do …………………
Vypůjčitel bude uvedenou čtečku užívat po dobu, kterou určuje knihovní řád, což je doba výpůjčky
elektronických knih – 21 den + 2 dny od zapůjčení.
Půjčitel má právo domáhat se vrácení vypůjčené čtečky dříve, pro důvod, který nemohl při uzavření
smlouvy předvídat.

Článek III.
Práva a povinnosti stran
Vypůjčitel je povinen užívat čtečku ujednaným způsobem.
Půjčitel přenechal čtečku vypůjčiteli za účelem čtení elektronických knih. Vypůjčitel není oprávněn
užívat čtečku za jiným účelem. Pokud vypůjčitel užívá čtečku k jinému účelu, než k jakému mu byla
daná čtečka do užívání, je povinen ji na žádost půjčitele bezodkladně vrátit.
Vypůjčitel není oprávněn přenechat čtečku bez souhlasu půjčitele do užívání třetí osoby.
Před realizací výpůjčky si uživatel zkontroluje její funkčnost (čtečka je vždy nabitá). Uživatel obdrží
samotnou čtečku, obal čtečky a USB kabel, se čtečkou eReading též micro USB nabíječku. S těmito
komponenty musí být čtečka vrácena. Pracovník knihovny před vrácením zkontroluje její funkčnost.
V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je vypůjčitel povinen zaplatit opravu, popř.
dokoupit nebo zaplatit chybějící komponenty, přičemž kauce bude započtena proti vzniklé škodě.
Pokud vypůjčitel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí
její pořizovací cenu včetně příslušenství.
Článek IV.
Smluvní pokuta
Nebude-li čtečka vrácena vypůjčitelem půjčiteli řádně a včas, je vypůjčitel povinen uhradit půjčiteli
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý, i započatý den prodlení s plněním této povinnosti.
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění.
V Trutnově dne ...............................................

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

Městská knihovna s RF
v.z. Ivana Kubečková

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

vypůjčitel

