Podmínky pronájmu, návod k obsluze a obecné pokyny pro jízdu na koloběžce
(příloha smlouvy o pronájmu koloběžek)
A. Při pronájmu koloběžky je třeba složit kauci ve výši Kč 1.000,- za 1 ks koloběžky.
Výši zálohy při pronájmu více koloběžek je možné po domluvě individuálně upravit.
Po vrácení koloběžek může být tato kauce použita k zaplacení škody na pronajatých koloběžkách a
jejich příslušenství způsobené nedbalostí a nedodržováním návodu k použití.
B. Doba nájmu nesmí překročit sedm kalendářních dnů a nájemce se zavazuje svým podpisem, že pokud bude
koloběžku potřebovat delší dobu, předloží vždy po každých sedmi kalendářních dnech koloběžku ke
kontrole a též uhradí nájemné. V případě, že tak nájemce neučiní, je si vědom, že pronajímatel může bez
předchozího upozornění podat trestní oznámení na odcizení zapůjčené koloběžky.
C. Koloběžka byla převzata a bude vrácena ve stanovenou dobu do naší provozovny:

Hotel Hanácký Dvůr, Selské náměstí 56, Olomouc
Telefon: +420 585 314 065
D. Nájemce bude koloběžku a její příslušenství používat výhradně na svoji zodpovědnost a v souladu s podmínkami
o její obsluze, údržbě a užívání, s nimiž byl seznámen a zavazuje se těmito pokyny řídit.
E. Nájemce za zapůjčenou koloběžku osobně zodpovídá od doby převzetí až do doby vrácení pronajímateli.
Nájemce se zavazuje nepřenechat zapůjčenou koloběžku do užívání ani pronájmu třetí osobě. Je nepřípustné koloběžkou ručit nebo ji dávat do zástavy.
F. Nájemce se zavazuje vrátit koloběžku v dohodnuté době a ve stavu, v jakém ji převzal. Zjistí-li nájemce
dodatečně, že bude pronajatou koloběžku potřebovat delší dobu, než bylo sjednáno v této smlouvě,
dohodne se nejpozději 6 hod. před dobou, kdy měl koloběžku vrátit s pronajímatelem o prodloužení
pronájmu. Prodlouženou dobu pronájmu dle ceníku nájemce uhradí.
G. V případě, že nájemce vrátí koloběžku opožděně, je pronajímatel oprávněn účtovat penále ve výši dvojnásobku celkové částky nájemného, uvedeného v nájemní smlouvě a to za každých i jen započatých
24 hodin prodlení.
H. Doba pronájmu je vyznačena na smlouvě o pronájmu. Rozhoduje vyznačená hodina termínu vrácení.
Opoždění s vrácením se rozumí doba 30 minut a více po vyznačené hodině vrácení na smlouvě.
I. Bude-li při vrácení koloběžky zjištěna závada nebo poškození způsobené nájemcovou nedbalostí, je
nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady spojené s odstraněním závady.
J. V případě zničení, ztráty nebo odcizení koloběžky nebo její části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací hodnotu koloběžky nebo její části nejpozději do 7 dnů ode dne zničení, ztráty nebo odcizení.
K. Koloběžka je určená k jízdě jedné osoby, proto není dovoleno, aby se na jedné koloběžce přepravovalo
více osob.
L. Koloběžku je zakázáno vystavovat zatížení vyššímu, než na jaké je daná koloběžka konstruována,tzn. je
zakázána jízda ve dvou, skoky z obrubníků a zídek a přetěžování koloběžky (HILL , TOUR , TWENTY mají
nosnost 150 kg, HILL Dog 3 má nosnost 120 kg, KID MINI a KID MAXI mají nosnost 70 kg)
M. Koloběžku je zakazáno jakkoliv konstrukčně upravovat (ve smyslu zásahů do pevnostního rámu).
N. Povinnou výbavou každého koloběžkáře do 18 let je cyklistická přilba.
O. Jízda na koloběžce podléhá dopravním předpisům a vyhlášce stejně jako jízda na kole.
P. Je zakázáno při jízdě na koloběžce létat, skákat a jiným způsobem se od země vzdalovat, dále je zakázáno s
koloběžkou skákat do vody.
R. Za koloběžku je možné připojit přípojný vozík v případě typizovaného přípojného zařízení schváleného
výrobcem.
S. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s užíváním
zapůjčené koloběžky a jejího příslušenství, zvláště dětské sedačky.
6. Nájemce níže uvedeným podpisem potvrzuje, že převzal výše uvedené přílohy a bere na vědomí všechny body této
smlouvy, bude se jimi řídit a je si vědom všech následků, které by vznikly nedodržením této smlouvy.
7. Adresa provozovny: Hotel Hanácký Dvůr, Selské náměstí 56, Olomouc, telefon: +420 585 314 065
Po-Ne 8-20 hod. jen pro zákazníky, kteří mají zapůjčené koloběžky! www.pujcujemekostky.cz, e-mail:

recepce@hanacky-dvur.cz
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