
Pronájem koloběžky je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
Platný občanský průkaz
Platný cestovní pas

Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
Koloběžku si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na ní nejsou znatelné jakékoliv
závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Pokud zjistíte na koloběžce nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je
nahlásit při jejím odevzdání.
Je zakázáno provádět na koloběžce bez souhlasu provozovatele jakékoliv změny.
Předání a půjčování koloběžek osobě, která není uvedena ve smlouvě je zakázáno.
Nájemce je oprávněn dát koloběžku, kterou má v nájmu na základě nájemní smlouvy
mezi ním a pronajímatelem k dispozici třetí osobě jen na základě výslovného souhlasu
pronajímatele. V případě, že nájemce dá k dispozici pronajatou koloběžku osobě mladší
18ti let, zavazuje se nájemce k dohledu nad touto osobou. Je zakázáno dát koloběžku k
dispozici osobě mladší 12 let.
Všechny osoby jsou povinny použít pro jízdu na koloběžce správně uchycenou
cyklistickou přilbu.
Jízda na koloběžce pod vlivem alkoholických nápojů, či jiných omamných látek je
zakázána.
Nájemce je povinen vrátit při skončení nájmu koloběžku sám a na vlastní náklady do
půjčovny, a to i při defektu či rozbití koloběžky.

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK
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Poplatky:
1. Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy. K pronájmu koloběžky je nutné složit
vratnou kauci 1000 Kč.
2. V případě nedodržení termínu vrácení koloběžky je nájemce povinen zaplatit dlužné
nájemné dle ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se
peníze nevracejí!

Odpovědnost:
1. Jízda na vypůjčené koloběžce z naší půjčovny je na vlastní nebezpečí a pronajímatel
nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem
na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, stejně tak
nenese odpovědnost na škodě vzniklé jiným osobám, ani za zdraví nájemce po celou dobu
pronájmu.
2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechny koloběžky uvedené v jím podepsané Smlouvě o
krátkodobém nájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě
využívají jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do
doby vrácení předmětu pronajímateli.
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Při ztrátě koloběžky nebo nějaké její části či doplňku je nájemce povinen uhradit náhradu
ve výši stanovené ceníkem, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha. Pronajímatel
má právo použít zálohu (kauci), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu
vzniklých vůči nájemci. Škoda se hradí při vrácení koloběžky.

Hrazení škod:
1.

Provozní řád a aktuální ceník jsou nedílnou součástí Smlouvy o krátkodobém nájmu
koloběžky a nájemce se jejím podpisem zavazuje plnit jej v plném rozsahu.
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ČAS CENA

1 hodina 220 Kč

2 hodiny 390 Kč

Každých započatých 30 min 100 Kč

Kauce 1 000 Kč
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PLATNÝ CENÍK PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK

PŘÍPADNÁ ŠKODA ÚHRADA

Poškození ráfkových brzd nebo lanka 90 Kč

Poškození pláště 290 Kč

Celkové poškození (zničení) předního nebo zadního kola 600 Kč

Ztráta nebo poškození stojanu 150 Kč

Ztráta nebo poškození přilby 500 Kč

Úplné zničení/ztráta koloběžky 20 000 Kč

Přilba je zahrnuta v ceně.

Důkladně jsem si přečetl/a provozní řád a platný ceník a souhlasím se všemi podmínkami 
v plném rozsahu.

Vlastnoruční podpis nájemce
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PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ

Datum


