
 

 

PODMIENKY ZAPOŽIČANIA TOVARU 

 Tovar, ktorý je predmetom zápožičky je určený k používaniu výhradne v súlade s jeho určením. 

 

 Tovar je možné zapožičať max. na dobu 7 pracovných dní začínajúc dňom vystavenia tohto dokladu, 

pričom tovar musí byť vrátený najneskôr v posledný dohodnutý deň (v doklade uvedené ako „termín 

vrátenia“). Počas zápožičky preberá odberateľ za tovar zodpovednosť a ručí za neho do výšky 

aktuálnej ceny podľa cenníku dodávateľa ku dňu vystavenia tohto dokladu. 

 

 V prípade, že nebude predmet zápožičky vrátený v stanovenom termíne, budú odberateľovi naviac 

účtované penále vo výške dohodnutého poplatku za zapožičanie tovaru a to za každý začatý deň 

omeškania, nasledujúci po stanovenom termíne vrátenia spoločnosti TSS Group a.s. 

 

 Odberateľ sa zaväzuje vrátiť zápožičku na svoje náklady na adresu sídla spoločnosti (Dubnica nad 

Váhom) alebo pobočky spoločnosti TSS Group a.s. (Košice, Bratislava). 

 

 Tovar musí byť vrátený v rovnakom stave ako bol zapožičaný tzn. nepoškodený, v továrenskom 

nastavení a spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré bolo jeho súčasťou pri prevzatí. Obal nesmie byť 

poškodený, polepený ani popísaný. 

 

 Ak odberateľ po prevzatí tovaru zistí, že je poškodený alebo nekompletný je povinný túto skutočnosť 

oznámiť spoločnosti TSS Group a.s. najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí. Neskôr sa nebude 

brať ohľad na tieto zistené vady a budú vyúčtované odberateľovi. 

 

 Stav vráteného tovaru bude po jeho odovzdaní odberateľom alebo doručení skontrolovaný 

technickým oddelením a ak bude vyhodnotený ako bez poškodení bude odberateľovi následné 

vystavená faktúra na čiastku, ktorá je uvedená v tomto doklade. 

 

 Ak bude zapožičaný tovar poškodený, bude spoločnosť TSS Group a.s. fakturovať náhradu vo výške 

ceny zapožičaného zariadenia podľa platného cenníka ku dňu vystavenia tohto dokladu. 

 

 Ak odberateľ vráti zapožičaný tovar v lehote kratšej ako je dohodnutá lehota (v doklade uvedené ako 

„termín vrátenia“), nevznikne odberateľovi nárok na krátenie zmluvného poplatku na zapožičanie 

tovaru. 

 

 V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok si spoločnosť TSS Group a.s., vyhradzuje právo 

fakturovať náhradu a to vo výške ceny zapožičaného zariadenia, podľa platného cenníka ku dňu 

vystavenia tohto dokladu. 

 

 Tovar zostáva majetkom spoločnosti TSS Group a.s až to úplného zaplatenia odberateľom. 

 

Ďakujeme Vám, že rešpektujete uvedené podmienky zápožičky. 

Veríme, že Vám možnosť zapožičania tohto zariadenia 

uľahčí prácu alebo pomôže s rozhodnutím, 

ktorý produkt je pre Vás ten najvhodnejší. 


