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Smlouvu o dlouhodobém pronájmu 
Statutární město Brno 
Dominikánské nám.196/1 
602 00 Brno 2 

Číslo smlouvy 
362521183 

Datum vystavení 
28.01.2020 

Číslo zákazníka 
200156348 

uzavírají tuto smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních prostředků na technické 
plyny: 

Zákazník získává jednorázovým zaplacením níže uvedeného dlouhodobého nájmu + DPH za každou lahev nebo 
distribuční prostředek na technické plyny Linde Gas a.s. (dále jen Linde) právo používat je v počtu a po dobu uvedenou 
níže. 

Číslo Název produktu/ Počet Počátek Konec Nájemné/kus 
produktu SKP/Taric No. pronajatých smlouvy smlouvy 

kusů 

7450000 NÁJEM LAHVE TG-1 ROK 2 01 .02.2020 31 .01 .2021 2.100,00 CZK 
2 Nájemné je zákazníkem hrazeno v hotovosti , resp. v den splatnosti uvedeném na účetním dokladu předem na celou 

dobu pronájmu. 
3 Lahve a d i stribuční prostředky na technické plyny poskytnuté k používání mohou být použity jen k odběru plynů od 

Linde , popřípadě od dodavatele pověřeného společností Linde. 
4 Náklady na obsluhu , údržbu, předepsané tlakové zkoušky spojené s běžným opotřebením nese Linde. 

Za zcizení, ztrátu, poškození nebo zničení přenechaných lahví a distribučních prostředků na technické plyny odpovídá 
zákazník. 

5 Po skončení smlouvy (nebude-li uzavřena smlouva nová) bude účtováno nájemné a dodatkové nájemné podle právě 
platných sazeb, dokud lahve nebo distribuční prostředky na technické plyny nebudou vráceny příslušnému dodacímu 
místu Linde . Období pro výpočet a vznik nároku a účtování dodatkového nájemného, tj . užívání lahví bez tzv. obrátky, 
počíná běžet 3 měsíce před skončením smlouvy. 

6 V připadé uKonceni vyše uvedené smlouvy mezi Linde a zakaznikem během doby, za kterou je uhrazeno dlouhodobé 
nájemné, Linde není povinna uhradit zákazníkovi jakoukoliv částku ze zaplaceného dlouhodobého pronájmu. 

7 Součástí této smlouvy jsou na druhé straně uvedené "Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky kapalných plynů , 

plynů v lahvích, paletách , pevných svazcích , kontejnerech a trajlerech a ostatních produktů a služeb" . 
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IČ : 00011754 Bankovní spojeni pro platby v CZK: Bankovní spojeni pro platby v EUR: 
DIČ : CZ00011754 UniCredit Bank Czech Republic Deutsche Bank AG Munchen 

Zákaznické centrum 
Telefon: 800 121 121 
Fax: 272 100 752 

www.linde-gas.cz 
info.cz@l inde.com 

Čngčf~~  ~L'ft~  

IBAN: CZ31 2700 0000 0021 13539415 IBAN: DE62 7007 0010 0230 6678 00 
BIC: BACX CZ PP BIC/SWIFT:DEUTDEMMXXX 

Spol. je zapsaná u Městského soudu v Praze v Obchodním rejstříku oddil B, vložka 411 . Spol. je certifikovaná dle ISO 9001 , ISO 14001 a je držitelem osvědčeni Responsible Care. 




