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uzavírají tuto smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalšich distribučních prostředků na technické
plyny:

1 Zákazník získává íedncrazovým zapraoením níže Uvedeneho dlouhodobého nájmu — DDH za každou lahev nebo
dístríbuční prostředek na technické plyny r_índe Gas a s (dale jen Linde) právc používatje v počtu a po dobu uvedenou

 

 

   

níže

Číslo Název produktu!
Počet Počátek Konec Nájemné/kus

produktu SKP/Taric No.
pronajatých smlouvy smlouvy

kusu

7440000 NÁJEM LAHVE "FG-2 ROKY 1 12.04 2018 1‘ 04 2020 5 215 00 CZK
7440200 NAJEM LAHVE ACE—2 ROKV f 12 O4 2018 11 04 2020 5 215,00 CZK
2 Najemne Je zákazníkem hrazeno v hotovostí, resp v den splatností uvedenem na účetním dokladu předen— na celou

dobu pronajmu

3 Lahve a dístríbučnl prostředky na technícke plyny poskytnuté k ocužzvání mohou být použity Jen k odberu plynu od
Línde popřípadě od dodavatele poveřeneho společností Línde

4 Náklady na obsluhu udržbu předepsane tlakové zkoušky spole-ne s beznym opot’ebenim nese Línde
Za zcrzenq. ztratu, poškození nebo zníčení přenechanyoh lahví a distribučních prostředků na technícke plyny odpovídá
zákazník

5 Po skončení smlouvy :nebude-ll uzavřena smlouva nova) bude učtováno najemne a dodatkove nájemne podle prave
platných sazeb, dokud lahve nebo drstnbuční prostředky na rechnrcke plyny f'ebudou vráceny příslušnému dodacímumístu Llnde Období pro výpočet a vzník námku a učtování dodatkovehc nalemneho t; užívaní láhví bez tzv obrátky
počíná běžel 3 měsíce před skončením smlouvy

6 V případě ukončení výše uvedené smlouvy men Línde a zakaznlkem během doby za kterou Je uhrazeno dlouhodobenájemnev Línde není povrnna uhradrt Zákazníkov- Jakoukolív částku ze zaplacenehc dlouhodobého pronajmu
Součástí této srnlouVy JSOU na druhe strane uvedene 'VŠECDECHE obchodní bocmínky pro dodávky kapalnych plynupryntl v lahvích paletách pevnych svazcích kontejnerech a t'ajlerech a ostatních produktu a služeb'
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