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Dohoda o obmedzenie zodpovednosti za škodu 
na mobilných kontajneroch a vybavenie firmy ALGECO s.r.o. 
 
Vážený zákazník, 

počas prenájmu mobilných kontajnerov môže dôjsť k rôznym nepríjemným situáciám, ako je poškodenie, 
odcudzenie alebo iná škodová udalosť. Podpisom Všeobecných obchodných podmienok sa zákazník zaväzuje 
vrátiť predmet prenájmu v stave, v akom ho prevzal. V opačnom prípade je ALGECO povinné účtovať náklady 
spojené s odstránením škôd a uvedením predmetu prenájmu do pôvodného stavu. Náklady na získanie obytného 
modulu sa pohybujú od 10.000€ + DPH a pri sanitárnych modulov je táto čiastka až 19.000€ + DPH. Firma 
ALGECO vám ako doplnkovú službu ponúka Dohodu o obmedzení zodpovednosti za škodu na prenajatých 
modulov a vybavení, uzatvorením ktorej sa zbavíte problémov súvisiacich s riešením nepríjemných situácií ako je 
vlámanie, požiar, prírodné katastrofy a pod. 
 
Výhody nášho návrhu:  
• nízký mesačný poplatok  
• obmedzenie dopadov škodového konania  
• jednoduchá likvidácia škodovej udalosti  
 
S ohľadom na Vaše potreby môžete využiť jeden zo štyroch variantov zodpovednosti za škodu: 

 
 
ECONOMY – zahŕňa:  
• extrémné počasie (krupobitie, povodeň, blesk, mráz, atď.)  
• požiar, elektrický skrat  
Nájomca obmedzuje svoju spoluúčasť na maximálnu výšku 25 000 Kč/1 000 Eur/ modul + DPH. 
(škodu prekračujúcu vyššie uvedenú čiastku bude hradiť spoločnosť ALGECO vo vlastnej réžii). 
 
COMFORT – zahŕňa: 
• extrémné počasie (krupobitie, povodeň, blesk, mráz, atď.)  
• požiar, elektrický skrat  
• krádež modulu 
• vandalizmus  
Nájomca obmedzuje svoju spoluúčasť na maximálnu výšku 13 000 Kč/500 Eur/modul + DPH. 

 (škodu prekračujúcu vyššie uvedenú čiastku bude hradiť spoločnosť ALGECO vo vlastnej réžii). 
 
PREMIUM - zahŕňa:  
• extrémné počasie (krupobitie, povodeň, blesk, mráz, atď.)  
• požiar, elektrický skrat  
• krádež modulu 
• vandalizmus  
• vlámanie (nevzťahuje sa na položky, které nie sú vo vlastníctve spol. ALGECO)  
• veškeré poškodenie vybavení prenajaté společnosťou ALGECO  
Nájomca obmedzuje svoju spoluúčasť na maximálnu výšku 0 Kč/0 Eur/modul + DPH. 
(škodu bude hradiť spoločnosť ALGECO vo vlastnej réžii). 
 
PLNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZÁKAZNÍKA - Nájomca je plne zodpovedný za všetky vzniknuté škody počas doby 
prenájmu. Do 7 pracovných dní od vrátenia modulu z prenájmu bude vykonaná kontrola predmetu nájmu, 
a v prípade poškodenia vypracuje prevádzkové oddelenie spoločnosti ALGECO odhad, na ktorého základe bude 
vystavená faktúra za nevyhnutné opravy. 
 
Pokiaľ nevyberiete žiaden z navrhovaných variantov, firma ALGECO si vyhradzuje právo fakturovať klienta 
v súlade s variantom comfort. 
 
Názov spoločnosti:     __________________________________________________________  
 
Zmluva č.:                  __________________________________________________________ 
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