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Obchodní podmínky 

 
JAK SI OBJEDNAT ZBOŽÍ? 

Výběr zboží 

Zboží, které chcete zapůjčit, zvolte samostatným výběrem v na stránce PRONÁJEM, nebo při osobní návštěvě po telefonické 

domluvě na Fatboy prodejně, která zároveň slouží jako náš showroom. Zde na webu si můžete pro rychlejší komunikaci 

nezávazně objednat termín akce, zaručujeme Vám to upřesnění v momentě vytíženosti termínu. Po výběru a nominaci našeho 

zboží, vyhotovíme objednávku, kde bude uveden termín akce, cena zápůjčky a další náležitosti viz dále v textu. Na základě 

Vaší podepsané objednávky se nemůže stát, že dáme přednost jinému klientovi. 

 

Nezávazná objednávka termínu 

vyplňte KONTAKTNÍ ÚDAJE : jméno, příjmení, email a telefon. Případně fakturační a adresu konání akce. Adresu konání 

nevyplňujte, pokud je stejná jako fakturační. Objednávka je nezávazná a dá se telefonicky měnit či rušit. Po odeslání 

poptávkové formuláře či zabuchování termínu akce se Vám v nejkratší možné době ozveme zpět.  

 

Objednávka a potvrzení 

O stavu objednávky jsou zákazníci informováni prostřednictvím emailové adresy, kterou zadaly do kontaktního formuláře. 

Email odchází v momentě přijetí objednávky do systému. V případě, že se některý z výše uvedených postupů neprovede, 

kontaktujte nás na:info@fatrent.cz nebo na telefon 776 848 682. Pokud se chcete poradit, nebo potřebujete jiné informace, 

kontaktujte nás stejným způsobem. 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Obchodní podmínky - všeobecná ustanovení (platné od 1. 1. 2016) 

 

Základní údaje: 

dodavatel - pronajímatel 

Bc. Petr Novák  

ICO:  

Dětská 228/2595 

Praha 10, 100 00 

 

Kontaktní údaje 

Klára Novák 

Tel: +420-776 848 682 

Email: info@fatrent.cz 

Web: www.fatrent.cz 

 

Osobní údaje nájemce 

Nájemce poskytuje pronajímateli dobrovolně své osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním. Nájemce 

poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky nájemce stvrzuje, 

že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi a jsou platné pro veškerý nákup. Pronajímatel 

shromažďuje osobní údaje zákazníků, které jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce. Veškerá osobní data jsou 
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pronajímatelem spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků. Pronajímatel tyto údaje 

nepředává žádné další osobě nebo společnosti. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může klient kdykoli odvolat a 

provozovatel je povinen jeho žádosti vyhovět. 

Uchováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefon a email. Osobní údaje 

archivujeme do doby, dokud zákazník nepožádá o jejich vymazání. V případě, že zákazník chce odstranit své osobní údaje z 

databáze, kontaktuje provozovatele e-mailem na adresu: info@fatrent.cz. 

 

Objednávka zboží 

Veškeré objednávky uzavřené přes internetový portál jsou nezávazné. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně 

a pečlivě objednávkový formulář. Odesláním objednávky nájemce souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy 

objednaného zboží a jeho hrazení záleží na volbě nájemce. Nájemce závazně stvrzuje objednávku těmito třemi způsoby: 

I. vyplněním a odesláním „Smlouvy o pronájmu“, 

II. potvrzením emailem, 

III. potvrzením telefonicky. 

Pronajímatel má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a připravit vybrané zboží uvedené v objednávce, 

pokud je v daném termínu k dispozici. Smluvní vztah mezi nájemcem a pronajímatelem vzniká zasláním elektronické 

zálohové faktury vystavené pronajímatelem na email nájemce uvedený v objednávkovém formuláři. 

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud nájemce opakovaně objednané zboží neodebírá, nevrací jej ve 

stanoveném termínu nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Všechno zboží v internetové galerii 

www.fatrent.cz je určeno k pronájmu, pronajímatel však neručí za dostupnost všech vystavovaných produktů. 

 

Zrušení objednávky 

Nájemce i pronajímatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce ustoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky 

pronajímatelem. Zrušení objednávky po uzavření Smlouvy o pronájmu je možný pouze po dohodě obou zúčastněných stran. 

 

Doručení objednaného zboží nájemci 

Nájemce u každé objednávky musí vybrat a potvrdit buď osobní odběr, nebo dopravu a vykládku na daném místě. Odesláním 

objednávky nájemce zvolený výběr, a jeho případnou úhradu, potvrzuje. 

Nájemce je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinnou 

pronajímatele a nájemce nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže pronajímatel poskytovat žádnou náhradu. 

Pokud si klient vybere osobní odběr na odběrovém místě, objednané zboží bude blokováno pouze do termínu určené v 

objednávce. Po této době bude rezervace zboží zrušena a po nájemci požadována náhrada škody. 

Součástí Smlouvy o pronájmu není montáž ani instalace zboží. 

 

Platby a hrazení zboží 

Nájemce má několik možností hrazení objednaného zboží. 

I. Platba převodem  

Za zboží závazně objednané na portálu www.toppartynabytek.cz je možné zaplatit bankovním převodem. Celková 

cena objednávky (plus případná doprava), číslo účtu a osobní variabilní symbol, bude uveden na vystavené 

zálohové faktuře. 

Za platbu převodem neplatíte nic navíc! 

II. Hotově - osobní odběr 

V případě volby osobní odběr je zboží připraveno na dohodnutém místě a je možné jej hotově zaplatit. 
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Ceny a platnost nabídky 

Ceny uvedené na portálu www.fatrent.cz jsou uváděny včetně DPH 21% a jsou určeny pro konečného zákazníka. Nejsme 

plátci DPH. Součástí každé dodávky je řádný daňový doklad. Ceny jsou platné za akci (v trvání od 1 do 2 dnů) nebo jinak dle 

domluvy mezi pronajímatelem a nájemcem. 

 

Nájemce přebírající zboží 

Nájemce podepsáním dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. 

Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Každý nájemce musí před zapůjčením inventáře podepsat SMLOUVU O 

PRONÁJMU. 

 

Rozpor se smlouvou o pronájmu a povinnosti nájemce 

Nájemce odpovídá pronajímateli za to, že půjčovanou věc vrátí ve stejném stavu, ve kterém ji přijal, s ohledem na běžná 

opotřebení. Jakákoliv jiná chování jsou v rozporu se Smlouvou o pronájmu a nájemce je povinen pronajímateli uhradit 

celkovou pořizovací cenu pronajímané věci. 

V případě ztráty předmětného vybavení uhradí nájemce pronajímateli částku v plné výši maloobchodní ceny uvedené v 

aktuálním ceníku pronajímatele. V případě poškození vybavení je nájemce povinen uhradit celkovou škodu vzniklou 

pronajímateli, tj. celkové uhrazení poškozených dílů či opravy u autorizovaného servisu, manipulační poplatky a ušlý zisk 

pronajímatele v souvislosti s touto událostí. 

Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené pronájmem vybavení a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a 

majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení. 

Další specifikace viz. Smlouva o pronájmu. 

  

Závěr 

Tyto obchodní podmínky jsou závazné jak pro pronajímatele, tak nájemce. Pronajímatel si vyhrazuje právo obchodní 

podmínky měnit, přičemž se zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách 

svého internetového portálu. 
 
  


