
Křenkova 592,Česká Skalice 55203
www.kolamikes.cz

Jan Mikeš
tel.: +420 732 941 070

Nájemní řád půjčovny jízdních kol a dětských vozíků

1. Osoba uvedená ve smlouvě o nájmu (dále jen „nájemce“), používá pronajatý předmět (dále jen
„předmět“)(sportovní  výstroj  –  jízdní  kolo,  přívěsný  vozík,  příslušenství  a  doplňky),  jehož  převzetí
potvrdil svým podpisem ve smlouvě o nájmu (dále jen „smlouva“).

      2.    Za účelem vypůjčení předmětu je nutné složit vratnou zálohu ve výši 1.000,-Kč
      3.    Vypůjčení předmětu je možné pouze po předložení alespoň jednoho z těchto
             dokladů : a) platný občanský průkaz, b) platný cestovní pas
      4.   Nájemce může být pouze osoba starší 18 let.
      5.   Půjčovné je splatné okamžitě při podpisu smlouvy.

 6.   Pronajímatel je povinen přesvědčit se, zda je věc v dobrém technickém stavu, předvést její funkčnost a
seznámit nájemce s pravidly pro zacházení s předmětem nájmu.

      7.   Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby
            řádného vrácení předmětu nájemce.
      8.   Jízda na vypůjčeném předmětu je na vlastní nebezpečí
             a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za žádné škody způsobené nájemcem, jím zapůjčeným
             předmětem, na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých bez ohledu
             na jejich vlastnictví, ani za zdraví nájemce či na zdraví jiných osob po celou dobu trvání nájmu.
      9.   Nájemce přebírá plnou odpovědnost za všechny předměty uvedené v jím podepsané smlouvě
            o nájmu stvrzené jeho podpisem, jakožto i osoby, které pronajatý předmět (sportovní výstroj

     -jízdní kolo, přívěsný vozík příslušenství a doplňky) uvedené v jím podepsané smlouvě používají,
jsou-li          jimi děti a mladší 18-ti let.
10. Předání a půjčování vypůjčených předmětů osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno.

11. Při poškození, ztrátě, či odcizení pronajatého předmětu, je nájemce povinen oznámit tuto     skutečnost 
neprodleně pronajímateli..V případě poškození bude finanční záloha ponechána u pronajímatele do  
doby vyřízení opravy pronajatého předmětu a poté pronajímatelem zúčtována.V případě ztráty, či  
odcizení pronajatého předmětu bude finanční záloha ponechána u pronajímatele jako záloha na 
náhradu jemu vzniklé škody.

12. Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit pronajímateli dlužné půjčovné 
s navýšením 50%Kč základní sazbě půjčovného.

13. Při ztrátě či odcizení pronajatého předmětu hradí nájemce pronajímateli v plné výši náhradu škody 
uvedené ve smlouvě o nájmu.

14. Nájemce se v případě poškození pronajatého předmětu zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s 
opravou předmětu, a to nejpozději do deseti dnů od obdržení faktury s výzvou k jejímu uhrazení.

15.  Nájemce se v případě ztráty či odcizení pronajatého předmětu zavazuje uhradit plnou cenu náhrady    
škody uvedenou ve smlouvě o nájmu, a to nejpozději do deseti dnů od doby, kdy ke ztrátě či odcizení 
pronajatého předmětu došlo, případně nejpozději do deseti dnů od konce vypršení doby určité, do které
měl nájemce předmět pronajat.

Půjčovní řád je součástí smlouvy o nájmu a svým podpisem na ni se nájemce zavazuje
plnit ho v jeho plném rozsahu.

       Vypůjčitel prohlašuje, že se s tímto výpůjčním řádem seznámil, že mu rozumí a souhlasí se všemi jeho   
       body v plném rozsahu.

       V České Skalici dne .......................                        Podpis nájemce ........................        
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