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  1.1  Tlakové nádoby (TN) a podmínky pronájmu TN (součást Obchodních podmínek, str. 7) 

 

TN pro distribuci a skladování chladiv jsou majetkem pronajímatele a vyhovují příslušným normám a předpisům pro 
používání TN, vč. platných revizních zkoušek. KOVOSLUŽBA OTS, a. s. disponuje TN o objemu 12, 27 a 61 litrů a 
sudy o objemu 600 a 900 litrů. Nádoby jsou pronajímány na dobu neurčitou. 
Základní cena pronájmu je počínaje dnem 1. 8. 2008 účtována ve výši 1 až 3,- Kč za každý den zapůjčení každé TN. 
Tato cena se může v průběhu platnosti těchto Obchodních podmínek měnit v souladu s odstavcem Ceny. Množství 
zapůjčených TN a jejich výrobní čísla musí být evidována. Základním formulářem pro evidenci TN je dodací list. Ná-
jemné je účtováno v okamžiku vrácení TN nebo čtvrtletně. 
V případě oběhu TN v intervalu kratším, než tři měsíce, nebude nájemné účtováno. V případě překročení tohoto in-
tervalu bude vždy účtováno nájemné za každý započatý den zapůjčení počínaje dnem zapůjčení TN. Pokud nebude 
TN vrácena na základě písemné žádosti pronajímatele do 1 měsíce, bude TN po tomto termínu vyúčtována v ceně 
dle ceníku pronajímatele. Žádost o vrácení TN může být zdůvodněna inventarizací, provedením revize TN, popř. ji-
nak. 
Ceník nájemného a ceny TN jsou uvedeny v platných cenících pronajímatele. Ceny pronájmu a platební podmínky 
mohou být po dohodě modifikovány. Tato podmínka se týká především velkoodběratelů. Pronajaté nádoby může 
plnit jen pronajímatel. 
Pokud nájemce není schopen TN vrátit nebo ji neopravitelně poškodí je nájemci nádoba vyúčtována dle platného 
ceníku pronajimatele. V případě znečistění TN (použitím pro plnění jiného media, apod.) je oprávněn pronajímatel 
účtovat poplatek za vyčistění. Výše poplatku je uvedena v platném ceníku. 
Vzor Smlouvy o pronájmu tlakových lahví přiložen v ceníku OTSCH 2014/2015. 
 

  Odběr použitých zařízení a chladiv 

 
Předmět smlouvy Cenová skupina Cena Kč/1 kg 

 Chladicí zařízení z domácností 1   6,50 

 Obchodní, distribuční a průmyslové chlazení, klimatizační jednotky bez kompresorů  2   7,00 

 Klimatizační jednotky kompletní  3   2,00 

 Regulované látky (freony) a F plyny 4 230,00 

 
Místo odběru: sklad Vraňany 

Pro sběr chladiva zapůjčíme bezplatně tlakové lahve 12, 25 a 61 l a sudy 600 a 900 l. 
Při větších odběrech bude cena stanovena individuálně. 
 

 


