Smlouva o vypůjčení Zařízení
uzavřená ve smyslu § 659 a násl. ustanovení Občanského zákoníku
dnešního dne mezi:
SWISS CZ s.r.o., se sídlem Pavlovická 272/18, Olomouc 779 00, IČO:07102097, C 74283 vedená u Krajského
soudu v Ostravě.
( dále jen jako „ poskytovatel servisu“ )
a
Jméno a příjmení– FO*
Název obchodní
společnosti – PO*
Identifikační údaje na klienta shodné
v servisní zakázce
Číslo OP – FO*
Číslo servisní zakázky
Specifikace Zařízení:
Typ zařízení
Sériové číslo zařízení
( dále jen jako „ zákazník “ )
( dále spolu jako „ smluvní strany“ anebo jednotlivě „ smluvní strana“ )
Poskytovatel servisu tímto zákazníkovi nabídl možnost vypůjčení výše specifikovaného zařízení, po dobu výkonu
servisu zákazníkova zařízení, přičemž převzetím uvedeného zařízení ( dále jen jako „vypůjčené zařízení“ )
a podpisem této Smlouvy vyjadřuje zákazník souhlas s veškerými níže uvedenými body a podmínkami:
1. Převzetí vypůjčeného zařízení a délka trvání vypůjčení. Zákazník potvrzuje převzetí vypůjčeného zařízení
specifikovaného v této Smlouvě a současně potvrzuje, že ho vrátí poskytovateli servisu (i) bezodkladně od data
kdy bude zákazník poskytovatelem servisu upozorněný (na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v servisní
zakázce nebo telefonicky), že zařízení zákazníka je opravené a připravené k vyzvednutí.
2. Pravidla užívání vypůjčeného zařízení. (i) Poskytovatel servisu je po celou dobu výhradním vlastníkem
vypůjčeného zařízení, a tímto uděluje zákazníkovi právo užívat vypůjčené zařízení v souladu s právními předpisy
České republiky, po dobu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. (ii) Zákazník nesmí vypůjčené zařízení
odcizit nebo s vypůjčeným zařízením jinak disponovat v rozporu s touto Smlouvou (např. prodat, dát jako zástavu,
darovat, pronajmout, vypůjčit třetí osobě). (iii) Zákazník se musí zdržte jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést
ke vzniku práv třetích osob. Zákazník je povinen okamžitě ohlásit uplatnění nároků třetích osob k vypůjčenému
zařízení (např. v rámci exekuce vedené vůči Zákazníkovi), krádež vypůjčeného zařízení, poškození a ztrátu
vypůjčeného zařízení, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy k poškození, ztrátě anebo krádeži
vypůjčeného zařízení došlo. Zákazník hradí náklady na obranu (ochranu) proti prosazování nároků třetích osob
(např. vylučovací žaloba). (iv) Zákazník je povinný po celou dobu trvání Smlouvy používat ochranné prvky na
vypůjčeném zařízení. Zákazník při převzetí vypůjčeného zařízení obdrží ochranné prvky, které je zákazník
povinen vrátit při ukončení Smlouvy i spolu s vypůjčeným zařízením. (v) Zákazník je povinen s náležitou
starostlivostí na vlastní náklady udržovat vypůjčené zařízení neustále ve stavu způsobilém na užívání v souladu s
příslušnými normami a pokyny uvedenými výrobcem a účelem, na který je vypůjčené zařízení určené. Vypůjčené
zařízení nesmí být použité jiným než běžným způsobem. Zákazník je plně zodpovědný za škody způsobené
použitím vypůjčeného zařízení způsobem jiným než běžným. Zákazník zároveň musí užívat vypůjčené zařízení v
souladu s pokyny výrobce vypůjčeného zařízení. (vi) Zákazník není oprávněný k jakýmkoliv technickým zásahům
na / do vypůjčeného zařízení. (vii) Zákazník souhlasí s tím, že všechen software poskytnutý na vypůjčeném
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zařízení je licencovaný výhradně pro toto vypůjčené zařízení, že ho nebude odstraňovat. Zákazník souhlasí, že
žádný software, vybavení ani součásti poskytovaného vypůjčeného zařízení nebude kopírovat ani jinak
reprodukovat, nebude na nich vykonávat reverzní inženýrství a nebude je rozebírat ani dekompilovat.
3. Vrácení vypůjčeného zařízení. Zákazník je povinný převzaté vypůjčené zařízení vrátit nejpozději ve stanovený
datum vrácení, pokud v těchto podmínkách není uvedené jinak. Zákazník je povinný vrátit vypůjčené zařízení ve
stejném stavu, v jakém mu bylo odevzdané, jen na základě zohlednění běžného opotřebování. O vrácení
vypůjčeného zařízení bude smluvními stranami potvrzena tato Smlouva o vypůjčení.
4. Odpovědnost za vymazání osobních souborů a dat zákazníka. Před vrácením vypůjčeného zařízení je
zákazník povinný smazat svoje soubory. Zákazník je odpovědný za vymazání všech svých souborů ještě před
vrácením vypůjčeného zařízení, a to včetně zákazníkem vytvořených osobních anebo důvěrných souborů a dat.
Poskytovatel servisu ani společnost Apple nenesou zodpovědnost ani žádné právní závazky za soubory anebo data
ponechané, či smazané na vypůjčeném zařízení po jeho vrácení. Zákazník je povinný vypnout funkci Find my
MAC nebo Find my iPhone.
5. Poplatky. Smluvní strany se dohodly, že v případě poškození vypůjčeného zařízení, které neodpovídá běžnému
opotřebení zákazník uhradí poskytovateli poplatek ve výši ceny opravy zařízení, které stanoví servisní středisko.
V případě, že zařízení bylo poškozené způsobem, na který se nevztahuje záruka, uhradí poskytovateli poplatek ve
výši ceny opravy zařízení, které stanoví servisní středisko.
6. Odpovědnost poskytovatele servisu. Poskytovatel servisu nenese odpovědnost za (i) následné škody, (ii) škody
vzniklé nehodou, (iii) nepřímé škody ani (iv) přímé škody vyplývající z této Smlouvy nebo z používání
vypůjčeného zařízení. Tady patří mimo jiné všechny škody zákazníka na osobním majetku, softwaru a datech, či
škody s nimi související. Omezení odpovědností podle věty předcházející je v nejširší možné míře jako ji umožňuje
zákon o ochraně spotřebitele.
7. Závěrečné ustanovení. Tyto podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním pořádkem České republiky,
a to zejména Občanským zákoníkem, v případně jestliže je (i) zákazníkem fyzická osoba – nepodnikatel, tento
používá ochranu v rozsahu tak, jak ji ustanovuje zákon o ochraně spotřebitele, (ii) zákazníkem právnická osoba a
fyzická osoba – podnikatel, se zejména na zabezpečení závazku, náhradu škody a smluvní pokutu uplatní příslušné
ustanovení Obchodního zákoníku. Pro spory vzniklé z této Smlouvy je příslušný soud v místě sídla poskytovatele
servisu. Tato Smlouva je vyhotovená ve dvou kopiích, po jednom pro každou ze Smluvních stran. Smluvní strany
si Smlouvu přečetli, vzájemně vysvětlily a na důkaz souhlasu s ni ji svobodně a vážně, ne v tísni a ne za nápadných
nevýhodných podmínek, vlastní rukou podepsaly.
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