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POGODBA št.___________




O IZPOSOJI :_____________________ ______
Tip:_____________________________________
Ser. Številka:______________________________

ki sta jo dne :____________________sklenili pogodbeni stranki:
1. DOBAVITELJ - IZPOSOJEVALEC
KOVAL d.o.o. , Loka pri Žusmu 9, 3223 Loka pri Žusmu
2. NAJEMNIK
Ime in priimek/ Ime podjetja: _______________________________________________________
Naslov:_________________________________________________________________________
Poštna št. in kraj: _________________________________________________________________
EMŠO: ____________________________ DŠ.:_______________________________
TRR:_____________________________________________Tel.:__________________________
Podpis pravnega zastopnika:_________________________
UPORABNIK
Ime in priimek:___________________________________________________________________
Naslov:_________________________________________________________________________
Poštna št. in kraj: _________________________________________________________________
EMŠO:_____________________________ DŠ.:_______________________________
TRR:_________________________________________________Tel.:______________________
Podpis odgovorne osebe/pravnega zastopnika da potrjuje najem in plačilo:____________________
(V kolikor je najemnik in uporabnik isti se vpišejo podatki samo enkrat, v tem primeru mora biti obvezno izpolnjen še zastopnik)

1. Izposojevalec dobavi – izda najemniku naslednji pripomoček:
Opis:__________________________________________
Dodatna izposojena oprema:_______________________
Stranka ugotavljata, da so pripomočki novi/ rabljeni.
Tehnični podatki in navodila za uporabo so priloge te pogodbe.
Stranki ob izposoji in ob vračilu sestavita zapisnik o stanju pripomočka.
2. Najemnik bo izposojeni pripomoček uporabljal na
lokaciji:__________________________________________
Predviden čas izposoje je (vpiši samo če je ta čas predvidljiv) __________
Najemnik se zavezuje izposojeni pripomoček uporabljati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Najemnik bo
izposojeni pripomoček redno čistil.
3. Najemnik za najem medicinskega pripomočka plača najemnino, ki je nadomestilo za redno rabo
pripomočka, redne kontrolne preglede (v skladu z navodili za uporabo), ter odpravo tistih napak, ki niso
posledica namernega poškodovanja ali rednega vzdrževanja. Z najemnino se ne poravnava stroške
zamenjave potrošnih materialov, razen kjer gre za očitno napako proizvajalca potrošnega sredstva.
4. Vse najemnine se zaračunavajo mesečno, ob koncu meseca za pretekli mesec.
Najemnina se plačuje mesečno na osnovi izstavljenega računa. Najemnik je dolžan plačati najemnino na
TRR izposojevalca pri ADDIKO BANK, TRR: SI56 3300 0000 0019 488, BIC: HAABSI22
najkasneje do 15. dne v koledarskem mesecu. Za plačila po tem roku izposojevalec obračuna zamudne
obresti.
V primeru povišanja cene bo najemodajalec obvestil najemnika najmanj 30 dni pred uveljavitvijo novega
cenika.
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V primeru, da izposojevalec ne dobi plačane najemnine, se pogodba razdre in zahteva vrnitev
izposojenega pripomočka.
5. Ob sklenitvi najemnega razmerja, za izposojene pripomočke, najemnik zastavi menico z ustrezno
menično izjavo v skupni vrednosti izposojenih pripomočkov. Najemnik zavaruje najem pripomočka z
menico za primer neplačila najemnine, protipravne odtujitve ali naključnega uničenja.
6. Škodo zaradi poškodb, ki niso posledica redne rabe, bo najemnik poravnal izposojevalcu po oceni
dejanskih stroškov popravila.
Če najemnik v roku 30 dni od prenehanja najemnega razmerja, ne vrne nepoškodovan in očiščen
pripomoček, izposojevalec sproži sodni postopek za povrnitev vseh stroškov nastalih s to pogodbo.
7. V kolikor najemnik želi prevoz, montažo ali demontaža pripomočka, bo izposojevalec to storitev
opravil s svojim strokovnim kadrom, po veljavnem ceniku.(PRILOGA 1)
8. Izposojevalec bo najemnika obveščal o možni izposoji dodatkov k že izposojenemu pripomočku; o
razširitvi te pogodbe na dodatke bosta stranki sklenili poseben aneks k tej pogodbi.
9. Nov izposojeni pripomoček ima kot izdelek ob izdaji v izposojo garancijo za brezhibno delovanje v
trajanju 12 mesecev. Izposojevalec bo v času garancije na svoje stroške odpravil napake, ki bi se
pojavile na izposojenem pripomočku, ob normalni rabi, razen zamenjave potrošnih materialov.
10. Najemnik se je dolžan v primeru vzdrževanja ali servisiranja pripomočka, obrniti izključno na
izposojevalca. Izposojevalec najemniku izrecno prepoveduje angažiranje tretjih oseb, ki bi posegali v
izposojeni pripomoček.
11. V primeru spremembe statusa uporabnika ali najemnika /smrti/ ali kakršnega koli vzroka, se ta pogodba
razdre, izposojevalec pa zahteva vračilo izposojenega pripomočka od pravnih naslednikov najemnika.
Pravni nasledniki najemnika so dolžni izposojeni pripomoček vrniti takoj, v skladu z določili te
pogodbe.
12. Najemnik lahko kadarkoli predlaga zamenjavo izposojenega pripomočka za drug izdelek, drugega
cenovnega razreda ali novejši (nov) izdelek. V tem primeru se ta pogodba sporazumno predčasno razdre,
tako da stranki uredita medsebojne zahtevke, ter skleneta novo pogodbo za nov pripomoček.
13. Stranki se lahko kadarkoli dogovorita za odkup izposojenega pripomočka. V tem primeru stranki
predčasno in sporazumno zaključita to pogodbo, izposojevalec pa oceni odkupno vrednost izposojenega
pripomočka.
14. Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, en izvod za najemnika in en izvodi za izposojevalca. V
primeru morebitnih sporov stranki določata kot pristojno sodišče v Ljubljani.

Izposojevalec:
KOVAL d.o.o.

Najemnik:
______________________

_____________________

______________________
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PRIOGA 1

CENIK
IZPOSOJENIH PRIPOMOČKOV

ŠIFRA

NAZIV PRIPOMOČKA

Dnevna najemnina v € z DDV

74333001 NEGOVALNA POSTELJA – MOTORJI V KONČNICAH

1,30€

74330575 NEGOVALNA POSTELJA – KRIŽNI DVIG

1,40€

74334003 NEGOVALNA POSTELJA – NIZKOTALNA

1,90€

10068922 VOZIČEK ZA TUŠIRANJE – ELEKTRIČNI

2,60€

76010000 TRAPEZ – POSTELJNI

0,10€

74210001 TRAPEZ – SAMOSTOJEČI

0,30€

72101118 SERVIRNA MIZICA S KOLESI

0,25€

81800001 HIDRAVLIČNO DVIGALO + PAS

1,60€

11004020 TOALETNI STOL – ELEKTRIČNI

2,40€

11992002 VOZIČEK ZA POMOČ PRI HOJI

0,70€

11992010 VOZIČEK ZA POMOČ PRI HOJI-VISOK

0,70€

11992036 VOZIČEK ZA POMOČ PRI HOJI NA 2 PLINSKI VZMETI

0,85€

11992050 VOZIČEK ZA POMOČ PRI HOJI-MAXI

1,00€

11992100 VOZIČEK ZA POMOČ PRI HOJI ELEKTRIČNI

1,10€

10906001 INFUZIJSKO STOJALO- PREVOZNO

0,20€

10906100 INFUZIJSKO STOJALO-HOJICA

0,45€

11992120 TWIST S CENTRALNO ZAVORO + PAS

0,70€

11992145 MOVER Z GIBLJIVIMI NOGAMI

1,10€

11992182 MOVER Z ELEKTRIČNIM DVIGOM + PAS

2,40€

Prevoz do 50 km
Prevoz nad 50 km
Montaža / demontaža
Delo/servis
Mala poškodba postelje (praske, površinske poškodbe)
Srednja poškodba (udrtine, ….)
Velika poškodba (lomi, deformacije, …)
zamenjan del – po veljavnem ceniku
Zamenjani rezervni deli in porabljen material se zaračunavajo posebej.

35 €
0,5 €/km
30 €
15 €
35 €
70 €

Vse cene so z vključenim DDV jem.
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