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Nájemní řád 
 

Základní zásady nájmu 
 

Společnosti Foxo s r.o., sídlem Bubenská 51, 170 00 Praha 7, IČO: 27921565 vydává tento nájemní 
řád jako pronajímatel iPadů. 
 
Nájemce je povinen užívat předmět nájmu smluveným způsobem, po ujednanou dobu a pouze 
k účelu, k jakému je předmět nájmu určen.  
 
Předmětem nájmu je počítač typu tablet od společnosti Apple. Používá operační systém iOS od 
Apple. Lze ho použít k práci s různými multimediální formáty včetně novin, časopisů, knih, 
učebnic, fotografií, videí, hudby, textových dokumentů, tabulek a videoher. Za tímto účelem 
mohou být tedy užívány. 
 
Je-li předmět nájmu činností nájemce poškozen nad míru odpovídající obvyklému způsobu 
používání, je nájemce povinen nahradit pronajímateli škodu a případně i ušlý zisk. 
 
Uživatelské manuály můžete nalézt zde: https://support.apple.com/cs_CZ/manuals/ipad nebo je 
Vám předáme v elektronické podobě, kdykoli si napíšete na email: info@foxo.cz. 
 
Nájemce je povinen zaplatit nájemné v plné výši a splnit smluvené podmínky nájmu. 
 

 
Vadné plnění 

 
Práva nájemce z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu 
s tímto nájemním řádem. Záležitosti tímto nájemním řádem neupravené se řídí právním řádem 
České republiky.  
 
Pronajímatel neodpovídá zejména za vady v těchto případech: 
 

- je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z ceny nájmu,  
- jde-li o věci použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které měla věc při 

převzetí nájemcem, 
- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to 

z povahy věci (např. uplynutím životnosti), 
- je způsobena nájemcem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou 

údržbou, zásahem nájemce či mechanickým poškozením,  
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv pronajímatele. 

 
Nájemce má právo uplatnit reklamaci u pronajímatele, a to v místě, kde předmět nájmu převzal. 
 
Nájemce je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum 
pronájmu. Nájemce není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, 
pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z ceny nájmu. 
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Lhůta pro uplatnění práv 
Nájemce může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě tří pracovních dní po skončení 
nájmu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u pronajímatele uplatnit. 
 

 
Vyřízení reklamace 

Pronajímatel je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří 
pracovních dnů. Výsledek reklamace bude sdělen nájemci na místě nebo v uvedené lhůtě online 
na email, který nájemce určí.  
 

Náklady reklamace a řešení sporů 
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má nájemce právo na úhradu účelně vynaložených 
nákladů spojených s uplatněním svého práva. 
 
V případě, že pronajímatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se nájemce, nebo po 
dohodě s pronajímatelem obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování 
nezávislého odborného posouzení vady. 
 


