SMLOUVA
O přechodném ustájení koní

Uzavřená mezi:
APROKO s.r.o.
Se sídlem Malostranské náměstí 7/264,Praha 1, 118 00
IČO: 27062066
DIČ:CZ 27062066
Bankovní spojení: KB č. ú., 27-3155610237/0100
Zastoupený
p. Václavem Studničkou

a






Panem(í) firmou: ……………………………………………………………………………………………………….
Bytem/ se sídlem: ……………………………………………………………………………………………………….
IČO/DIČ:
…………………………………………………………………………………………………………
Zastoupeným:
…………………………………………………………………………………………………………

I.
Předmětem smlouvy je přechodném ustájení koně: ………………………………………………….

II.
Podímnky ustajení
APROKO s.r.o. poskytne ustájení (podestýlka slámou) a krmení (3 x denně oves, 2 x denně
seno) výše jmenovaného koně za následujících podmínek.
1. Za ustájeného koně bude odběrateli účtováno: ………………………………………Kč (včetně
DPH).
2. Veškeré ostatní výdaje nebo ev. Poskytnuté služby budou majiteli účtovány zvlášť (tj.
veterinární ošetření, kování, pohybování koně ve výběhu, parkování vleku, nášlapné
příp. jiné služby).
3. Aproko s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav koní a to i v případě
vážného úrazu nebo úhynu, který nebude způsoben zanedbáním veterinární péče a
ošetřováním ze strany Aproko s.r.o.

4. Do výběhu na pohybovací pás a do vodícího zařízení (kolotoč) si nechá dávat majitel
koně na vlastní nebezpečí
5. V době nepřítomnosti koně v boxu (dovolená, léčení) hradí odběratel 50% denní
sazby za box+ DPH. V případě odjezdu koně na závody či jiné akce platí odběratel
plnou částku za ustájení.

III.
Platební podmínky

Odběratel se zavazuje vypočítanou částku uhradit na výše uvedený účet nebo v hotovosti
do pátého dne kalendářního měsíce. V případě prodlení s placením bude vyúčtován
smluvní poplatek ve výší 50,- Kč za den.

IV.
Další ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být vypovězena formou kteroukoliv stranou. Výpovědní lhůta činí 1
měsíc počínaje prvním dnem následujícího měsíce.
3. V případě uzavření objektu z veterinárních důvodů se majitel koně zavazuje hradit
výše uvedenou částku za ustájení až do doby, kdy bude objekt okresní veterinární
správou znovu otevřen.
4. Majitel koně prohlašuje, že se seznámil s provozním řádem společnosti, obsahem
smlouvy a s jejím celým zněním souhlasí.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží jeden a
nabývá platností podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Zájezdě dne:

za majitele koně

za Aproko s.r.o.

