
Typ koloběžky Výrobní číslo počet h nájemné

Monster Max Dog G6    

    

    

    

    

    

vratná záloha (kauce)    

Cena nájemného celkem:    

Smluvní strany:

Pronajímatel:
Kraličák s.r.o., IČ: 62302051, se sídlem Stříbrnice 70, 788 32 Staré Město

Nájemce:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Číslo OP (dokladu):

Adresa trvalého bydliště:
Číslo OP (dokladu):

Uzavírají Smlouvu o pronájmu věci movité podle zák.č. 89/2012Sb. (Občanský zákoník)
 
 

I.
Předmět, účel a doba nájmu, nájemné

Předmětem nájmu je/jsou koloběžka/y značky Monster Max Dog G6 (max. 5ks) 
a příslušenství, (dále jen „předmět“) zapůjčené na sjednaný čas za sjednané nájemné dle
ceníku:

Záloha složená nájemcem je vratná v případě, že bude předmět vrácen bez poškození.

Telefon:

Telefon:

Kraličák s.r.o. | Stříbrnice 70, 788 32 Staré Město | kralicak@mujkralicak.cz | www.mujkralicak.cz
1

SMLOUVA O PRONÁJMU VĚCI MOVITÉ

http://www.mujkralicak.cz/


odstoupit od smlouvy při nedodržení podmínek této smlouvy nájemcem.
použít vratné zálohy při poškození předmětu v odpovídající výši
požadovat po nájemci úhradu částky ve výši zůstatkové hodnoty zničené sportovní
výzbroje;

předat nájemci předmět v řádném technickém stavu.

používat předmět pouze k účelu, ke kterému je určen;

dodržovat všechny podmínky stanovené provozním řádem půjčovny koloběžek
chránit předmět před poškozením, ztrátou, zcizením apod.
nepůjčovat předmět třetím osobám
vrátit předmět ihned po skončení doby trvání této smlouvy, čistou a ve stavu
přiměřeném opotřebení
poskytnout vratnou zálohu k pokrytí nákladů oprav v případě poškození předmětu
uhradit v plné výši náklady na opravy předmětu nebo zůstatkovou hodnotu v případě
zničení nebo ztráty předmětu v souladu s ceníkem, který je nedílnou součástí této
smlouvy

II.
Práva a povinnosti smluvních stran a odpovědnost za škodu

Pronajímatel:
je oprávněn:

se zavazuje:

Nájemce:
je oprávněn:

se zavazuje:

III.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran. Nedílnou součástí této
smlouvy je provozní řád půjčovny koloběžek, včetně platného ceníku. Tato smlouva je
sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Obě podepsaná vyhotovení mají stejnou právní sílu. Smluvní strany prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je obsahem jejich pravé a svobodné vůle, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, srozumitelně 
a vážně, nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho
připojují své podpisy.

V                        dne                      v            hod

Pronajímatel Nájemce
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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.

Půjčovné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy. K pronájmu koloběžky je nutné
složit vratnou kauci 1000 Kč.
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!

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.
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.
Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět
až do doby vrácení předmětu pronajímateli.

Užívání koloběžky:
1.

a.
b.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Poplatky:
1.

2.

Odpovědnost:
1.

2.

3.

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK
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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.

Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo
cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a
typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího
zpracování dle článku 16. všeobecných podmínek. Zákazník dává pronajímateli souhlas se
zpracováním svých osobních údajů předaných pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy
za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem
zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, jakož i za účelem
dalšího poskytování služeb pronajímatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na
dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání nájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto
souhlasu. Po skončení nájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat
osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění. Pronajímatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování
služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně
informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech
skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat.
Zákazník půjčovny bere na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí
pořizovány provozovatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy
zachycující zákazníky. Zákazník souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových
snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby
provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou
zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových
stránkách provozovaných společností Králičák s.r.o. či v tištěných informačních materiálech
vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.
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ČAS CENA

1 hodina 220 Kč

2 hodiny 390 Kč

Každých započatých 30 min 100 Kč

Kauce 1 000 Kč

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.

5

Vlastnoruční podpis nájemceDatum
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