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Všeobecné podmienky prenájmu 

 

1. Všeobecné podmienky prenájmu upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú 

prenajímateľ a nájomca.  

2. Prenajímateľom je Estrade.Sk, IČO 45964696 so sídlom Nitra – Janíkovce 8/21. 

3. Objednávky sa zasielajú na stanynitra©gmail.com. 

4. Pred objednávku je potrebné upresniť termín, aby bol predmet nájmu voľný. 

5. Do objednávky sa vyplní: meno, názov objednávateľa, adresa, dátum narodenia alebo IČO, 

registračné číslo DPH, e-mail, telefón, miesto konania s presnou adresou a presný termín akcie od 

– do. 

6. Po zaslaní kompletnej objednávky bude uzavretá nájomná zmluva, ktorá bude zaslaná poštou, 

alebo e-mailom na potvrdenie. Na základe nájomnej zmluvy bude vystavená zálohová faktúra 

a nájomca je povinný uhradiť nájomné vo výške 30% z dohodnutej sumy. 

7. Doplatok nájomného vo výške zostávajúcich 70% z dohodnutej ceny za prenájom a náklady na 

dopravu uhradí nájomca v hotovosti v deň konania akcie pred začatím montáže akcie. Faktúra za 

úhradu bude vystavená po skončení akcie a zaslaná nájomcovi. 

8. Pokiaľ sa jedná o nezastrešený priestor, prenajímateľ má právo v prípade nepriaznivých 

poveternostných podmienok akciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť aj v deň zahájenia akcie pred jej 

zahájením. 

9. Prenajímateľ má právo od zmluvy odstúpiť a akciu zrušiť v prípade neuhradenia zostávajúcej čiastky 

pred začatím akcie, kedy sa zálohová platba použije na úhradu nákladov spojených s prípravou 

a dopravou a nebude vrátená nájomcovi. 

10. V prípade, ak objednávateľ bez závažných dôvodov zruší už potvrdenú objednávku menej ako 1 
mesiac pred začatím plánovanej akcie, nebude mu vrátená zálohová platba.  

11. V prípade, ak objednávateľ bez závažných dôvodov zruší už potvrdenú rezerváciu inventáru menej 
ako 1 mesiac pred začatím plánovanej akcie, bude mu účtovaná plná suma, ako keby inventár 
odobral. 

12. Cena prenájmu stanov a zariadenia za 1-3 dní je uvedená v aktuálnom cenníku. 
13. Za 4 - 6 dní prenájmu stanov a zariadenia sa účtuje plus 50% z ceny prenájmu. 
14. Za viac ako 7 dní prenájmu stanov a zariadenia sa stanoví cena dohodou. 
15. Prenajímateľ si určuje čas príchodu na akciu tak, aby vyhovel požiadavkám a podmienkam nájomcu. 

16. Nájomca je povinný zabezpečiť príchod tak, aby nebol ohrozený začiatok akcie. V prípade 

požiadavky na prenájom elektrických zariadení je nájomca povinný zabezpečiť prípojku elektrickej 

energie. 

17. Nájomca je povinný zabezpečiť kontaktnú osobu na určenie umiestnenia predmetu nájmu. 

18. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť bezpečné užívanie predmetu nájmu.  

19. Stavba stanu si vyžaduje  konkrétne technické zabezpečenie – terén, prívod elektrickej energie - s  

čím je nájomca uzrozumený a umožní prenajímateľovi obhliadku terénu a technického 

zabezpečenia vopred. 
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20. Prenajímateľ požaduje v deň montáže a demontáže prístup na miesto akcie s potrebným počtom 

motorových vozidiel. V prípade, že toto nebude umožnené, je potrebné prenajímateľa na túto 

skutočnosť upozorniť vopred a dojednať iné podmienky montáže a demontáže akcie. V prípade  

neprípustnej vzdialenosti prístupovej cesty od montáže akcie má prenajímateľ právo na finančnú 

kompenzáciu. 

21. V prípade stavby a montáže party stanu je dané, že stavba bude prebiehať na jednom mieste. 

22. Po ukončení prenájmu prenajímateľ demontuje zariadenie akcie v dohodnutom čase a za 

predpokladu, že párty stan a interiérové vybavenie stanu nie sú poškodené, čistota zodpovedá 

stavu, v ktorom ich nájomca prevzal. Pokiaľ tak nie je, prenajímateľ má právo požadovať úhradu 

škody a vyúčtovať náklady zodpovedajúce miere poškodenia alebo znečistenia. 

23. V prípade prenájmu len interiérového zariadenia bez stanu – pivné sety, stoly, stoličky a ďalšie, 

cena prenájmu nezahŕňa náklady na dopravu a umiestnenie zariadenia. V prípade požiadavky na 

rozloženie a umiestnenia interiérového zariadenia, bude účtovaná cena 1 euro za každý kus 

zariadenia ako manipulačný poplatok. 

24. Na plachty a konštrukciu stanu je zakázané čokoľvek lepiť. Pri porušení zákazu bude vyúčtovaný 

poplatok za čistenie vo výške 50 eur. N reklamné predmety je povolené používanie karabín, 

špagátov a sťahovacích pások. 

25. Prenajímateľ zabezpečuje montáž, demontáž a dopravu stanu. 

26. Celková cena prenájmu sa skladá z ceny prenájmu, dopravy a DPH. 

27. Všetky ceny v cenníku sú uvedené bez DPH. 

28. Prenajímateľ a nájomca akceptujú tieto obchodné podmienky. 
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