
 

B&N Bau s.r.o., Sokolská 1321/39, 66902 Znojmo 

Obchodní podmínky 
 
Půjčovna minibagru B&N Bau s.r.o. se sídlem Sokolská 1321/39, 66902 Znojmo  
IČO:07104766 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v 
oddíle C, vložka 105905 
 

DOKLADY K PRONÁJMU 
• právnická osoba: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku +  
• fyzická osoba: občanský průkaz, řidičský průkaz a jakýkoliv třetí doklad pro ověření 

adresy (ne starší než 2 měsíce) 
• Osoba neuvedená v Živnostenském rejstříku jako statutární orgán firmy je povinna 

předložit platnou plnou moc osoby ze zákona oprávněné za tuto firmu jednat. 
 
Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za 
účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Z tohoto důvodu vyžadujeme při 
každém dalším zapůjčení doklad totožnosti, případně platné zplnomocnění osoby, 
která si vybavení pronajímá. 

 

DOPRAVA STROJŮ 
Dopravu si nájemce zajišťuje sám, případně je možné využít možnosti dovozu stroje 
pronajímatelem. V případě pronájmu stroje s obsluhou se platí zvlášť pronájem stroje 
i obsluha. Cena půjčovného se odvíjí dle aktuálního ceníku. 
Za změnu trasy vynucenou aktuální dopravní situací nebo zásahem vyšší moci 
neneseme odpovědnost. 

 

KAUCE 
Podmínkou zapůjčení je složení kauce – viz. Ceník www.bnbau.eu  

 

CENA PŮJČOVNÉHO 
Aktuální ceny půjčovného včetně nebo bez obsluhy naleznete na stránkách 
www.bnbau.eu . Provozovatel si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího 
ohlášení. 

 

PLATBA PŮJČOVNÉHO 

Nájemce hradí kauci v plné výši nejpozději v den sepsání smlouvy o nájmu stroje. 

Půjčovné, popř. vzniklé náklady se odečítají z uhrazené kauce a rozdíl se vrací 

stejným způsobem, jakým byla kauce zaplacená, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 

po řádném vrácení stroje.  

Úhradu lze provést v hotovosti případně převodem na účet půjčovny s tím, že stroj 

může být vydán k zapůjčení až po připsání částky na účet půjčovny.  

 

 

http://www.bnbau.eu/
http://www.bnbau.eu/
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PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ STROJE 
Stroje a vozidla včetně příslušenství jsou předány na základě nájemní smlouvy, ve 
které se nájemce zavazuje nakládat s pronajatým vybavením dle podmínek předání a 
vrácení. Svým podpisem nájemce prohlašuje, že těmto podmínkám rozumí, souhlasí 
s nimi a bude se jimi řídit. 

1. Nájemce podpisem výslovně potvrzuje, že minibagr převzal, a to v řádném a 
provozuschopném stavu, bez zjevných závad, včetně dokladů potřebných pro jeho 
užívání v souladu s předmětem této smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze - "Protokolu 
o převzetí, vrácení dopravního prostředku". 

2. Minibagr nesmí používat, pokud je pod vlivem alkoholu, omamných či jiných 
návykových látek. 

3. Nájemce je povinen používat minibagr v souladu se smlouvou a Obchodními 
podmínkami tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení (např. 
nepřetěžovat bagr nad rámec možného zatížení atd.).  

4. Je povinen udržovat pronajatý minibagr v řádném stavu a po skončení nájmu jej 
předat pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému 
opotřebení, také jej předat (umytý). Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného 
stroje uhradit očištění stroje v ceně 50 % denního nájemného.  

5. Nájemce nesmí pronajatý minibagr přenechávat třetím osobám bez souhlasu 
pronajímatele. V případě, že bez souhlasu pronajímatele tak učiní, odpovídá za škody 
touto osobou zaviněné, jako by je způsobil sám. Nesmí věc zcizit ani dát jako zástavu. 

6. Nájemce se zavazuje, na své vlastní náklady, zajišťovat u dopravního prostředku 
drobné opravy jako jsou prasklé žárovky a defekty pneumatik během nájmu. 

7. Nájemce, svým podpisem na této smlouvě výslovně potvrzuje, že byl 
pronajímatelem seznámen s obsluhou a provozními podmínkami půjčeného 
dopravního prostředku a byl seznámen se zásadami bezpečného užívání a jízdy. 

8. Potřebu větších oprav než drobných viz bod 6 je nájemce povinen požadovat na 
pronajímateli bez zbytečného odkladu při jejich vyskytnutí; zajišťovat tyto opravy sám 
je oprávněn jen se souhlasem pronajímatele. 

9. Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je 
považován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení a zároveň je povinen 
neprodleně informovat pronajímatele o případné dopravní nehodě, popř. jiné škodní 
události s užíváním minibagru související a spolupracovat s pronajímatelem na řešení 
následků této události. 

10.Nájemce je povinen mít zřízené strojní pojištění, které kryje škodu na půjčeném 
stroji. 

11. Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné 
nájemné. 

12.  Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 mth. Za každou další mth 
účtujeme dle ceníku. 

13) Stroj lze vyzvednout v den pronájmu v 8:00 hodin, nebo po domluvě den předem 
navečer. 
14) Nájemce je povinen vrátit stroj v den pronájmu nejdéle do 19:00 hodin, pokud není 
domluveno jinak. 

15) Nájemce přebírá stroje a vozidla s plnou nádrží PHM a zavazuje se je vrátit s plnou 
nádrží PHM. V případě nevrácení stroje nebo vozidla s plnou nádrží PHM účtujeme 
smluvní pokutu ve výši plné nádrže stroje nebo vozidla. 
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ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
• Odesláním kontaktního formuláře dává odesílatel souhlas se zpracováním svých 

osobních údajů dle platné legislativy. 
• Půjčovna se zavazuje poskytnutá data zpracovávat výhradně a pouze pro potřeby 

Půjčovny (zpětné kontaktování zákazníka telefonicky nebo e-mailem, vyplnění 
smluvních údajů ...). 

• Odesílatel/Nájemce může kdykoliv písemně zažádat o vymazání veškerých osobních 
údajů z databáze Půjčovny a Půjčovna je povinná mu v tomto bezodkladně vyhovět. 

 
 


