
Podmínky pronájmu tlakových nádob KaS, s.r.o.
1. Těmito podmínkami se řídí pronájem tlakových nádob - dále nádob, poskytovaný společností KaS, s.r.o., IČO 

498 153 34 - dále pronajímatel. 

2. Pronajímatel pronajímá nádoby nájemcům výhradně k přepravě, skladování a distribuci chladiv a technických 
plynů, které od něj nakupují, případně ke sběru chladiv, která mu předávají. Pronajaté nádoby smí plnit pouze 
pronajímatel, nájemci je zakázáno do nádob plnit chladiva nebo jiné látky a nesmí to umožnit ani jiné osobě. 
Nájemce musí při vyprazdňování nádob zajistit, aby nemohlo dojít ke zpětnému proudění a tím ke kontaminaci 
obsahu nádob. Zákaz plnění nájemcem se nevztahuje na zvlášť označené nádoby určené ke sběru použitého 
chladiva. 

3. Tlakové nádoby : 

 

4. Pokud je délka nájmu větší než bezplatná perioda, pronajímatel nájemci účtuje nájemné za každý započatý den  
nájmu, počínaje dnem převzetí nádoby. Pokud pronájem některých zvláštních obalů přesáhne stanovenou 
dobu, typicky 90 dnů, může být nájemné zvýšeno o dodatkové nájemné. Pronajímatel nájemné účtuje čtvrtletně. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného čtvrtletí.

5. Pokud pronajímatel znovu naplní nájemci nádobu, kterou má již pronajatou, považuje se den opakovaného 
naplnění za vrácení nádoby rozhodný pro účtování nájemného. V tento den zároveň počíná běžet bezplatná 
perioda obnoveného nájmu.  

6. Nájemce, který má objednáno tzv. “obalové konto” platí za stanovený počet obalů a stanovenou dobu paušální 
nájemné. Po dobu platnosti obalového konta není nájemci denní nájemné účtováno. Obalové konto nemusí 
zahrnovat speciální obaly nebo obaly, které nejsou ve vlastnictví pronajímatele, za tyto může být účtováno 
běžné denní nájemné.

7. Cena za nádobu je nájemci účtována v případě ztráty, neopravitelného poškození nebo nevrácení nádoby.      
Po provedení úhrady se nádoba stává majetkem nájemce. 

8. Nájemce je povinen nádoby vracet se zbytkem původní náplně o přetlaku minimálně 0,3 baru, případně 
vyvákuované na tlak alespoň 0,05 milibaru. 

9. Pokud pronajímatel pojme pochybnost o obsahu nádoby vrácené nájemcem, nádobu vyčistí a nájemci vyúčtuje 
poplatek za čištění. 
Nádoba původně osazená pojistkou proti neoprávněnému plnění, kterou nájemce vrátí bez této pojistky              
je pronajímatelem automaticky považována za znečištěnou. V takovém případě pronajímatel nájemci vyúčtuje   
s poplatkem za čištění nádoby i poplatek za osazení nové pojistky ve výši 150 Kč. 

Podmínky vstupují v platnost dnem 1.4.2022.

Tomáš Kadlec
KaS s.r.o.

Typ Jistina Bezplatná 
perioda

Nájemné Obal. 
konto

Cena 
nádoby

Čištění 
nádoby

TL 12,5 l KaS 48 bar 1 500,- Kč 30 dnů 3,50 Kč / den ano 3 500,- Kč 2 000,- Kč

TL 27,2 l KaS 48 bar 1 500,- Kč 30 dnů 3,50 Kč / den ano 4 500,- Kč 2 500,- Kč

TL 61 l KaS 48 bar 2 000,- Kč 30 dnů 3,50 Kč / den ano 6 500,- Kč 3 000,- Kč

Tl 12,5 l TG 1 500,- Kč 0 dnů 8,30 Kč / den ne 3 500,- Kč 2 000,- Kč

Technické plyny, O, N 2.000,- Kč 0 dnů 4,70 Kč / den ne 12.500,- Kč 3.500,- Kč

Sudy a ostatní nádoby na dotaz
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