Jméno/Name:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------dat. nar./born on
-------------------------------------------------------------------------------------------------------address:

PSČ/Post Code
------------------------------------------------------------------------------

---------------

email:
-----------------------------------------------------------------------------tel.č./phone no.:
svým podpisem níže prohlašuje a potvrzuje, že:

jazyk/language:

EN

CZ

by signing hereof declares and confirms that
he/she:



má v úmyslu používat nářadí, zařízení,
pracovní pomůcky a jiné vybavení (dále jen
„Nářadí“) v prostorech společnosti DIY
Praha, s.r.o. v ulici Kolbenova v Praze 9 Vysočany (společnost DIY Praha, s.r.o., IČ
242 44 881 dále jen „DIY“);

 intends to use tools, devices, auxiliary
working tools and other equipment (the
“Tools” henceforth) in the premises of the
company DIY Praha, s.r.o., on Kolbenova
street in Prague 9 - Vysočany (the company
DIY Praha, s.r.o., Id no. 242 44 881 “DIY”
henceforth);



byl poučen o zásadách bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci s Nářadím a
s návodem k obsluze a těmto zásadám
porozuměl;

 was informed about safety and health
protection rules when using Tools and with
manual to use and that he/she understood
these rules;



jsou mu známy zásady bezpečného užívání
Nářadí a ochrany zdraví při práci s Nářadím;

 is familiar with rules of safe usage of the
Tools and health protection rules when
working with Tools;



užívá Nářadí na své vlastní nebezpečí;

 is using Tools at own risk;



byl poučen o tom, zda je nezbytné používat
ochranné prostředky a pomůcky;

 was informed whether it is necessary to use
safety devices and equipment;



převzal Nářadí ve stavu bez závad, což bylo
při jeho předání předvedeno;

 took over the Tools without any defect that
was proven during takeover;

a dále se zavazuje:

and undertakes to:



používat Nářadí výhradně pro účely, ke
kterým je určeno v souladu se zásadami
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;



use the Tools only for purposes it is
designated for in accordance with safety
and health protection rules;



počínat si tak, aby v důsledku používání
Nářadí nezpůsobil žádné škody, ať již na
majetku či zdraví svém či třetích osob
nebo na Nářadí samotném;



act in the way so that no damage
(whether on property or health of
his/her own or third persons or on the
Tools) is caused due to use of the Tools;



používat ochranné pracovní prostředky
při práci s Nářadím;



use safety devices and equipment when
using the Tools;



neprovádět žádné úpravy Nářadí;



restrain from making any changes to the
Tools;



v případě, že zjistí jakoukoli závadu
Nářadí ihned toto přestat používat a
bezodkladně informovat DIY;



stop using Tools immediately and inform
DIY about any defect of the Tool in case
he/she finds out any;



v případě jakýchkoli pochybností o
řádném a bezpečném užívání Nářadí
přestat toto užívat a vyžádat si od DIY
příslušné pokyny a instrukce;



in case of any doubts about proper and
safe use of the Tools to stop using it and
ask DIY respective directions and
instructions;



nahradit v plné výši způsobenou škodu,
ať už úmyslně či v nedbalosti.



refund all damage caused, whether
intentionally or not.

V Praze dne/In Prague on…………………

……………………………………….
podpis / signature

