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                                                     PŮJČOVNÍ ŘÁD GRILLBOX 

 

• Při vyzvednutí grilu zaplatí nájemce cenu za předem dohodnutou dobu pronájmu. 

• Dle ceníku dále nájemce uhradí vratnou kauci, případně další Vámi vybrané služby viz „CENÍK PRONÁJMU 

GRILLBOX“. Při uhrazení bude sepsána nájemní smlouva. 

• Od nás si nájemce převezme kompletní, čistý gril. Pokud bude gril vrácen ve znečištěném stavu, bude nájemce 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. To platí v případě, že si nájemce se zapůjčením neobjednal 

službu čištění grilu. 

• V případě zničení, ztráty nebo odcizení grilu nebo jeho částí je nájemce povinen zaplatit pronajímateli tržní cenu 

(výše kauce, cena pronájmu není totožná s tržní cenou) nového grilu nebo jeho částí, a to okamžitě nebo 

nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil. Zcizení či ztrátu oznámí nájemce neprodleně 

místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.  

• V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) grilu, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši jednoho denního nájmu, a to za každý započatý den. Prodloužení doby pronájmu grilu je možné po předchozí 

dohodě, nejpozději 12 hodin před vrácením grilu. 

• V případě nevrácení grilu do 10 dnů od ukončení doby vypůjčení, propadá celá kauce ve prospěch pronajímatele. 

Nájemce nemá nárok na vrácení kauce v žádné výši. Nemá ani nárok, ponechat si půjčený gril. Do doby vrácení 

grilu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné.  

• V případě porušení půjčovního řádu, používání grilu v rozporu s návodem k použití bude nájemci účtována 

smluvní pokuta, a to ve výši jednoho denního nájmu.  

 

VYZVEDNUTÍ, VRÁCENÍ, PŘEPRAVA GRILU 

 
• Přepravu grilu si nájemce zajišťuje sám. 

• K převzetí grilu je nájemce povinen předložit alespoň 2 doklady totožnosti (OP, cestovní pas, ŘP...). 

• Pronájem grilu na jeden den: 

o Nutno gril vyzvednout v 08:00, vrátit následující den ráno do 08:00. 

• Pronájem grilu na víkend: 

o Rozumí se odvoz v pátek v dopoledních hodinách a vrácení v pondělí do 12:00. 

• Individuální doba pronájmu:  

o Vyzvednutí i vrácení bude probíhat na základě předchozí dohody a bude záviset na době pronájmu. 

• Adresa pro vyzvednutí i vrácení grilu: GRILLBOX, Geršov 5, 594 42 Měřín 

 

PLATBY 

 
• Při převzetí grilu bude pronajímateli uhrazena celá částka za sjednanou dobu pronájmu, případně cena za další 

služby. 

• Při převzetí grilu bude pronajímateli uhrazena vratná kauce v plné výši dle CENÍKU PRONÁJMU GRILLBOX. 

• Kauce bude nájemci vrácena v plné výši v případě, že nájemce gril vrátí pronajímateli v souladu s půjčovním 

řádem. 
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