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Zmluva o dlhodobom nájme fliaš 
na technické plyny

Číslo zmluvy Dátum Číslo zákazníka
361321371 06.05.2014 656202650

IČ OPH zákazníka DIČ zákazníka IČO zákazníka Dátum vystavenia

SK2020029935 2020029935 36175706 06.05.2014

Linde (ďalej “prenajímateľ) a Zákazník (ďalej “nájomca") uzatvárajú nasledujúcu zmluvu o dlhodobom nájme na
technické plyny:

1 Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na dlhodobom nájme fliaš. Pod pojmom fľaša sa rozumie kovová tlaková nádoba 
na prepravu plynov do vodného objemu 50 I. Prenajímateľ je vlastníkom fliaš. Prenajímateľ sa zaväzuje dať fľaše do 
užívania nájomcovi a nájomca je povinný užívať tieto fľaše výhradne pre technické plyny dodané prenajímateľom, pre 
ktoré sú určené podľa pokynov prenajímateľa. Nájomca je povinný zaplatiť dlhodobé nájomné podľa platného cenníka 
prenajímateľa.

2 Dlhodobým nájmom sa rozumie právny vzťah, v ktorom nájomca je oprávnený užívať dohodnutý počet druhovo 
určených fliaš po dobu nájmu, pričom nájomné zaplatí vopred. Výhodou nájomcu z dlhodobého nájmu oproti dennému 
nájmu je nižšia cena nájmu, garantovaná počas trvania tejto zmluvy a neúčtovanie dodatkového nájmu.

3 Účelom nájmu je preprava, skladovanie a použitie technických plynov, ktorých dodávateľom je prenajímateľ. Použitie 
fliaš na iný účel je vylúčené.

4 Strany sa dohodli na nájme uvedeného počtu a druhu fliaš:

Materiál Označenie Počet Začiatok Ukončenie Cena za Ks bez DPH
__________________________________________________ zmluvy zmluvy_____________________
7450000 DLHODOBÝ PRENÁJOM 1 ROK 1 01.05.2014 30.04.2015 80,16 EUR

S01
7450200 DLHODOBÝ PRENÁJOM 1 ROK 1 01.05.2014 30.04.2015 80,16 EUR

S11
5 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa bodu 4.

6 Nájomné je splatné pri uzavretí zmluvy na základe faktúry. Po podpísaní je nájomca povinný obratom zaslať jeden 
exemplár zmluvy späť prenajímateľovi.

7 Po skončení zmluvy, ak nepríde k vráteniu fliaš, alebo k podpisu novej zmluvy o dlhodobom nájme, nájomca je povinný 
za nevrátené fľaše platiť vyúčtované denné a dodatkové nájomné podľa Všeobecných obchodných podmienok, a to od 
l.dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že fľaše neboli menené po dobu 3 mesiacov a viac, je zákazník povinný 
platiť i dodatkové nájomné aj v prípade, ak bol uzatvorený dlhodobý nájom, a to za obdobie, kedy je účtované denné 
nájomné.

8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky pre dodávky kvapalných plynov, plynov vo
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fľašiach, paletách, pevných zväzkoch a trajleroch, ktoré sa nachádzajú na druhej strane zmluvy.

D á tum _____
/  Linde Gas k.s.

Tul/ovská 3, 831 ^  ^íam lavo 
/ |č 0PH: SK2020337044 ^  

/ 137 3861

Prenajímateľ (Pečiatka/Podpis)

BYTOVÝ PODNIK TREBIŠOV «. 
ul. Pušlcinova <548 

075 86 T R EJ

Nájomca (Pečiatka/Podpis)


