
OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ  

Nájemce objednává službu – pronájem prostor, pomocí tohoto formuláře, situovaných ve fotografickém ateliéru IRON 
STREET STUDIO, na adrese Železná 16, 619 00 BRNO, stojící na pozemku parc. č. 233/2 a parc. č. 233/1 v k.ú. Horní Heršpice 
obce Brno, a to jednotlivých studií s příslušenstvím a vybavením dle upřesnění, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami 
ujednanou, jak bude dále popsáno v obchodních podmínkách (dále též jen „smlouva“) 
* Povinné údaje 

Údaje nájemce  

Jméno*        

Příjmení*   

Firma          
V případě pronájmu firmou 

IČ / DIČ         

 

E-mail*         

Telefon*      
Upřesněte svůj telefon ve tvaru XXX-123 456 

 

Datum začátku pronájmu *   
Datum pronájmu ve tvaru DEN.MĚSÍC.ROK např. 12.5.2020 

 

Čas - začátek pronájmu *       
Čas začátku pronájmu ve tvaru HH:MM např. 11:30 Začátky jsou vždy v celou anebo půl hodinu 

 

Čas - konec pronájmu *           
Čas konce pronájmu ve tvaru HH:MM / DEN.MĚSÍC.ROK např. 11:30 12.5.2020 

 

Výběr a upřesnění rezervace 

Pronájem VIDEO / FOTO ateliéru "IRON STUDIO" 

Pronájem FOTO studia pro 3D fotografie "STREET FOTO" 

Pronájem extra techniky (světla, stativy apod.) 

Speciální termín (SO + NE, státní svátky, čas 20:00 – 09:00) 

 

Datum a podpis nájemce*     
Obsah uzavřené smlouvy je tvořen údaji, které nájemce uvedl do tohoto formuláře a dále ustanoveními platných obchodník 
podmínek. Uzavřením se smlouva stává účinnou. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při 
uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy 
si hradí nájemce sám.  
Nájemné podle smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto formuláře je možné hradit pouze bankovním převodem na účet 
pronajímatele: Fio banka, a.s. Číslo účtu (CZK): 2101802386/2010 , IBAN: CZ2220100000002101802386. 
 
Do doby zaplacení není rezervace a smlouva platná. Smlouva se řídí platnou legislativou a dle platných obchodních podmínek 
dostupných na www.ironstreet.cz.

 
POTVRZENÍ termínu a ceny – vyplňuje pronajímatel 

Počet hodin / dní pronájem   

Cena pronájmu celkem           

Datum a podpis pronajímatele 

PRONAJÍMATEL: STUDIOIS s.r.o., se sídlem 

Kosmova 3006/4, 619 00 BRNO, IČO: 09111824, 

DIČ: CZ09111824, tel: +420 773 209 399 

 


