ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА СКИ ОБОРУДВАНЕ № ЕН20/..........
Днес ……………………..…г., в гр. София между:
1.“Мачирски Спорт“ ЕООД, с ЕИК 121778151, със седалище гр. София, и адрес на управление: ул. „Цар Шишман”
№19, представлявано от представлявано от Аспарух Мачирски, Милена Мачирска и Йордан Мачирски, наричано
за краткост НАЕМОДАТЕЛ, от една страна и
2. ………………………………………..……………………………............... с ЕГН …………………………………. и л.к.№ .................................. с
постоянен адрес...................................................................., телефон ................................. наричан/а за краткост
НАЕМАТЕЛ, от друга страна, се подписа настоящия договор за предоставяне под наем на ски оборудване.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави под наем ски оборудване (ски, щеки, обувки - комплект или
поотделно) на НАЕМАТЕЛЯ срещу заплащане на наемна цена, определена съобразно вида, броя и ценоразписа на
ски гардероба, който е неразделна част от настоящия договор.
2. Видът, размерът, количеството, цената на отделното оборудване, както и отстъпките (ако са предвидени) и
общата наемна цена на цялото наето оборудване се посочват в „ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ”
(приложение №1), който е неразделна част от настоящия договор.
3. За предаването на ски оборудването от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ страните попълват и подписват
„ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ” (приложение №1).
4. За връщането на ски оборудването от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ страните попълват и подписват „ПРИЕМОПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ” (приложение №2).
5. Приемо-предавателни протоколи „Приложение 1“ и „Приложение 2“ са неразделна част от настоящия договор,
като те гарантират състоянието, в което НАЕМОДАТЕЛЯТ е предоставил екипировката (Приложение 1) и
състоянието, в което НАЕМАТЕЛЯТ я връща в края на периода за наем (Приложение 2).
6. С подписването на настоящия договор НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е запознат и приема Общите условия на
„Мачирски Спорт” ЕООД за наем на ски оборудване, които са неразделна част от настоящия договор.

НАЕМОДАТЕЛ: ....................................

НАЕМАТЕЛ: ........................................

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (Приложение 1)
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предаде, а НАЕМАТЕЛЯТ прие, както следва:
№
Описание на артикул:
Размер

Брой

Цена в лв.

1
2
3
4
5
6
Отстъпка:
Обща наемна цена:

2. НАЕМАТЕЛЯТ прие предаденото без възражения по количеството и качеството.
НАЕМОДАТЕЛ: ……………………………………………

НАЕМАТЕЛ:…………………………………………………

(Подпис)

(Подпис)

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (Приложение 2)
V; X

1. НАЕМАТЕЛЯТ предаде, а НАЕМОДАТЕЛЯТ прие, както следва:
1.1 Ски оборудването е върнато в пълен размер и не се дължат неустойки.
1.2. Ски оборудване, върнато с липси и/или неизправности. Опис:
……………………………………………………… ……..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.3. Ски оборудването е върнато в извън работно време на ски гардероба.

НАЕМОДАТЕЛ: ……………………………………………………
(Подпис)

НАЕМАТЕЛ: …………………………………………………………
(Подпис)

НАЕМОДАТЕЛЯТ, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва следните категории лични данни: - три имена, ЕГН, № на
лична карта, адрес, телефон с цел подписване на договор за наем на ски оборудване и предоставяне на услугата „наем на ски оборудване“.
Достъп до данните имат служителите на НАЕМОДАТЕЛЯ и неговите подизпълнители. НАЕМОДАТЕЛЯТ съхранява данните на хартиен
носител и в електронен вариант в законоустановените срокове. След изтичане на сроковете, данните се унищожават чрез нарязване на
машина или чрез изтриване от електронната база данни. НАЕМАТЕЛЯТ има следните права като субект на лични данни, а именно: Достъп
до личните му данни; Коригиране (ако данните са неточни); Изтриване (право да бъда забравен); Ограничаване на обработването им;
Преносимост на личните данни между отделните администратори; Възражение срещу обработването ми на лични данни; Жалба до
надзорен орган; Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което
поражда правни последствия за него като субект на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен; Защита по съдебен или
административен ред, в случай че правата му на субект на данни са били нарушени. НАЕМАТЕЛЯТ има право да се запознае с Политиката и
Декларация за поверителност на личните данни на Туроператора, които могат да бъдат намерени тук: https://machirski-sport.com/about-us/.
Уведомен съм за правата ми на субект на лични данни.............................................................................................. (Подпис на НАЕМАТЕЛЯ)

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) НА МАЧИРСКИ СПОРТ ЕООД ЗА НАЕМ НА СКИ ОБОРУДВАНЕ
Настоящите ОУ уреждат условията и реда за наем на ски оборудване, собственост на Мачирски спорт ЕООД.
1. НАЕМАНЕ, СРОК, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
(а) Наем на ски оборудване от Мачирски Спорт ЕООД се извършва в ски гардеробите на търговеца, намиращи се в ски центровете „Офелии” и
„Ветровала” в Природен парк Витоша. Работното време на центровете е: Понеделник - Петък (от 10:00 до 15:00 ч.) и Събота - Неделя (от 10:30
до 16:00 ч.).
(б) За наема на ски оборудването СТРАНИТЕ подписват договор, както и приемо - предавателни протоколи, описващи вида, броя, цената и
състоянието на наетото и върнато оборудване. Договорът и протоколите се издават в два екземпляра, по един за всяка страна.
(в) Цените са определени в ценоразпис, изложен на касата на ски гардеробите в съответния ски център.
(г) Заплащането на наемната цена се извършва в брой.
(д) Срокът на договора за наем е до края на работното време на ски гардеробите за деня на сключването му.
2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СКИ ОБОРУДВАНЕТО
(а) При наемане на екипировка Наемателят е длъжен да предостави вярна и точна информация относно физическите си данни, височина (в
сантиметри), тегло (в килограми), номер на обувките (според европейската номерация) и относно степента на владеене на съответния снежен
спорт, с цел да бъдат оборудвани с подходящия комплект екипировка.
(б) Клиентът няма право да се разпорежда, да залага и да предоставя под каквато и да е форма на трети лица своята екипировка, както и да я
използва извън ски пистите на на ски центрове „Офелии” и „Ветровала”.
(в) Клиентите са длъжни да си служат с предоставената им спортна екипировка по подходящ начин, така че да се избягва нейното увреждане
или загуба.
(г) Наемателят няма право да прави промени по настройката на екипировката, извършена от персонала на ски гардероба.
(д) Ако има нужда от допълнителна настройка, Наемателят е длъжен да поиска от персонала на ски-гардероба да извърши допълнителната
настройка.
(е) Върху екипировката, предоставена под наем, Наемателят не трябва да оставя никакви знаци, както и никакви части от нея не трябва да се
премахват или разхлабват.
(ж) Връщането на предоставената екипировка трябва да става ежедневно, съобразно работното време на ски-гардероба.
(з) Наемателят е длъжен да уведоми незабавно персонала, отдал екипировката под наем, за всеки инцидент, свързан с повреждане или
загуба на екипировката, както и да уведоми полицията за всеки случай на кражба на предоставената под наем екипировка.
(и) Персоналът на ски гардероба извършва настройките на екипировката, съобразно декларираните от Наемателя физически данни и в
съответствие с изискванията и специфичните инструкции на производителя на ски екипировката. Служителите на ски- гардероба са
задължени да проверяват състоянието на оборудването при всяко негово връщане от Наемателя.
3. НЕУСТОЙКИ
Наемателят е длъжен да заплати на „Мачирски Спорт“ ЕООД обезщетение в случай на загубване, кражба или погиване на предоставеното му
под наем оборудване, както и при повреди, които не могат да бъдат поправени от ски работилница по следния начин: 150.00 лв. за всеки нает
чифт ски; 10 лв. за всеки нает комплект щеки; 80.00 лв. за всеки нает чифт ски обувки. При повреди на екипировката, които могат да се
поправят в ски работилница - по цените, определени в ценоразписа на съответната ски работилницата. При връщане на екипировката след
края на работното време на ски гардероба Наемателят трябва да заплати неустойка от 10 лв. за всеки просрочен час за всеки нает артикул, но
не повече от 150 лева за ски, 30 лева за щеки и 60 лева за обувки.
4. РЕКЛАМАЦИИ
Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното. Рекламацията се подава устно или писмено. При
предявяване на рекламация, Клиенът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията,
съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация, Клиентът задължително прилага и
документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи
несъответствието на услугата с договореното. Рекламацията може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с
договореното. При предявяването, „Мачирски спорт“ описва рекламацията в регистър, като на Клиента се издава документ, съдържащ датата,
номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията. Приемането на
рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е поръчана услугата; на адрес: София, ул. „Цар Шишман“ 19
или на мейл: office@machirski-sport.com. Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два
екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
5. ДРУГИ УСЛОВИЯ
За неизпълнение на общите условия за някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

Запознат съм и приемам Общите условия на Мачирски спорт:

...............................................................................................................
(Име, подпис на НАЕМАТЕЛЯ)

