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Dohoda o omezení odpovědnosti za škodu na mobilních kontejnerech a  vybavení firmy ALGECO s.r.o 
 
Vážený zákazníku, 
 
Během  pronájmu mobilních kontejnerů může dojít k různým nepříjemným situacím, jako je poškození, odcizení  nebo k jiné 
škodné události. Podpisem Všeobecných obchodních podmínek se zákazník zavazuje vrátit předmět pronájmu ve stavu, 
v jakém jej převzal. V opačném případě je ALGECO povinno účtovat náklady spojené s odstraněním škod a uvedením 
předmětu pronájmu do původního stavu. Náklady na pořízení obytného kontejneru se pohybuje v rozmezí od 100 000,- až 
150 000,- Kč + DPH u sanitárních  kontejnerů  činí  tato částka až 250 000,- Kč + DPH Firma ALGECO vám jako doplňkovou 
službu nabízí Dohodu o omezení odpovědnosti za škodu na pronajatých kontejnerech a vybavení, uzavřením které se oprostíte 
od problémů souvisejících s řešením nepříjemných situací jako je vloupání, požár, přírodní katastrofy apod. 
 

Výhody našeho návrhu: 
• nízký měsíční poplatek 
• omezení dopadů škodného řízení 
• jednoduchá likvidace škodné události 
 
S ohledem na Vaše potřeby můžete využít jednu ze čtyř variant odpovědnosti za škodu: 
 

  ECONOMY – zahrnuje: 

• extrémní počasí (krupobití, povodeň, blesk, mráz, atd.) 
• požár elektrický zkrat 
 
- Nájemce omezuje svou spoluúčast na maximální výši 25 000 Kč / 1.000 Euro/ kontejner + DPH. 
  (škodu překračující výše uvedenou částku bude hradit společnost ALGECO ve vlastní režii). 
 
 

  COMFORT – zahrnuje: 
• extrémní počasí (krupobití, povodeň, blesk, mráz, atd.) 
• požár elektrický zkrat 
• krádež kontejneru 
• vandalismus 
 
- Nájemce omezuje svou spoluúčast na maximální výši 13 000 Kč / 500 Euro/ kontejner + DPH. 
  (škodu překračující výše uvedenou částku bude hradit společnost ALGECO ve vlastní režii). 
 
 

  PREMIUM  - zahrnuje: 

• extrémní počasí (krupobití, povodeň, blesk, mráz, atd.) 
• požár elektrický zkrat 
• krádež kontejneru 
• vandalismus 
• vloupání (nevztahuje se na položky, které nejsou ve vlastnictví spol. ALGECO) 
• veškeré vybavení pronajaté společností ALGECO   
 
 
- Nájemce omezuje svou spoluúčast na maximální výši 0 Kč / 0 Euro / kontejner + DPH. 
  (škodu bude hradit společnost ALGECO ve vlastní režii). 
 
 

  PLNÁ ZODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA 

 - Nájemce je plně odpovědný za veškeré vzniklé škody během doby pronájmu. Do 7 pracovních dnů od vrácení kontejneru z  
pronájmu bude provedena kontrola předmětu nájmu, a v případě poškození vypracuje provozní oddělení společnosti ALGECO 
odhad, na jehož základě bude vystavena faktura za nezbytné opravy. 
 
 
Pokud nevyberete žádnou z navrhovaných variant, firma ALGECO si vyhrazuje právo fakturovat klienta v souladu 
s variantou comfort. 
 
 
Název společnosti: __________________________________________________________ 
 
 
Smlouva č.: ________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 Místo a datum, jméno a podpis osoby oprávněné k podpisu 


