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Linde (d'a|ej ..prenajímate|,) aZákazník (ďa|ej ..nájomca'') uzafuára1Ú nas|edujÚcu zm|uvu o d|hodobom nájme na
technické p|yny:

1 Prenajímatel a nájomca sa dohod|i na d|hodobom nájme fliaš. Pod pojmom fl'aša sa rozumie kovová t|aková nádoba
na prepravu p|ynov do vodného objemu 50 |. PrenajímateÍ je v|astníkom fliaš. PrenajímateÍ sa zavázuje dať fl'aše do
uŽívania nájomcovi a nájomca je povinný uŽívať tieto fl'aše výhradne pre technické p|yny dodané prenajímate|'om, prg
ktoré sú určené pod|'a pokynov prenajímate|'a. Nájomca je povinný zap|atiť d|hodobé nájomné pod|'a p|atného cenníka
prenajímate|'a.

2 D|hodobým nájmom sa rozumie právny vzťah, v ktorom nájomca je oprávnený uŽívať dohodnutý počet druhovo
určených fliaš po dobu nájmu, pričom nájomné zap|atí vopred. Výhodou nájomcu z d|hodobého nájmu oproti dennému
nájmu je niŽŠia cena nájmu' garantovaná počas trvania tejto zm|uvy a neúčtovanie dodatkového nájmu.

3 Úče|om nájmu je preprava, sk|adovanie a použitie technických p|ynov' ktoých dodávate|'om je prenajímate|'. PouŽitie
fliaš na iný úče|je vy|Účené.

4 Strany sa dohod|i na nájme uvedeného počtu a druhu fliaš:

Materiál označenie Počet Zaéiatok Ukončenie Gena za Ks bez DPH
zmluvy zmluvy

7430000

7430200

DLHODOBY PRENAJOM 6
MESTACOV S01
DLHODOBY PRENAJOM 6
MESIACOV 511

18

12

01.08.20í 1 31.01.2012

01.08.2011 31.01.2012

36,35 EUR

36,35 EUR

Zm|uva sa uzatvára na dobu určitú ood|'a bodu 4.

Nájomné je sp|atné pri uzavretí zmluvy na zák|ade faktúry. Po podpísaní je nájomca povinný obratom zas|ať jeden
exemp|ár zmIuvy spáť prenajímate|'ovi.

Po skončení zm|uvy, ak nepríde k vráteniu fliaš, a|ebo k podpisu novej zm|uvy o d|hodobom nájme, nájomca je povinný
za nevrátené fl'aše p|atiť vyúčtované denné a dodatkové nájomné pod|'a Všeobecných obchodných podmienok, a to od
1.dňa nas|edujÚceho mesiaca. V prípade' Že flaše nebo|i menené po dobu 3 mesiacov a viac, je zákaznik povinný
p|atiť i dodatkové nájomné aj v prípade, ak bo| uzatvorený d|hodobý nájom' a |o za obdobie, kedy je účtované denné
nájomné.

8 Neodde|ite|'nou súčasťou tejto zm|uvy sú Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky kvapa|ných p|ynov, p|ynov vo
sid|o spo|oěnosti: Bankové spojenie |0o:3137386,l Prédainá kan@|ária: Predainá kance|ár|a:
odborárska 23 Unicredit Bank s|ovakia a.s. lc DPH: sK 2020337044 K cintorínu 89 Rozvóiová 2
831 02 Bratis|ava í09570í006/íííí D|Č:2o2o337o44 0í004 Ži|ina-Bánová o4o1í Košice
rel:O2l 49102511-512 SK62'11110000001095701006 e-mail: sluzby@sk linde{as @m Tel:041n235 915-916 Tel:055/6782 000
Fax: o2l 49102 546-547 UNCRSKBX W.|indg{as.sk Fď: o41n632 150 Fax: 05516783 252
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratis|ava | , oddie| sr, v|ožkaěis|o217lB Bezp|atná info|inka: oEoo,|54 633
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flašiach, pa|etách, pevných zvázkoch a traj|eroch, ktoré sa nachádzajú na druhejstrane zm|uvy.


