VÝPŮJČNÍ ŘÁD
Půjčovny koloběžek
Provozovatel: SONERO spol. s r. o., Přerovská 688/62a, 772 00 OLOMOUC
Provozovna: HOTEL Hanácký dvůr, Selské náměstí 56, Olomouc
e-mail: recepce@hanacky-dvur.cz, tel.: 585 314 065
Koloběžkou se rozumí dopravní prostředek vybavený dle přílohy č.13 vyhlášky č.
341/2002 Sb.
Nájemce používá koloběžku či koloběžky, jejichž převzetí potvrdil svým podpisem v
zápůjčním listě (dále jen „smlouva“).
K pronájmu koloběžky je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.
Pronájem koloběžky je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
a) platný občanský průkaz
b) platný cestovní pas.
Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.
Půjčovné je splatné ihned po podepsání smlouvy.
Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny.
Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby
vrácení předmětu nájemce.
Jízda na vypůjčené koloběžce z půjčovny je na vlastní nebezpečí a zapůjčitel nenese
žádnou zodpovědnost za škody
způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na
jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani
za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
Nájemce přebírá odpovědnost za všechny koloběžky uvedené v jím podepsané
smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby které koloběžky uvedené v jím
podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18-ti let.
Předání a půjčovaní koloběžek osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno.
Při poškození a ztrátě, či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost
neprodleně zapůjčiteli.
Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit dlužné
nájemné.
Při ztrátě či odcizení vypůjčených věci hradí nájemce plnou cenu uvedenou v ceníku
který je přílohou smlouvy o výpůjčce.
Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu
do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
Zapůjčitel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, úhradu
sankce, jakož i dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
Výpůjční řád je součástí smlouvy a svým podpisem na ni se nájemce zavazuje plnit ho
v jeho plném rozsahu.
Za nedodržení výpůjčního řádu může zapůjčitel uložit nájemci sankci ve výši 1.000Kč.
PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK – CENÍK PRO OSOBU A KOLOBĚŽKU
Vratná záloha na koloběžku je 1.000,- Kč.
Půjčovné na 2hodiny 180,-Kč
4hodiny 280,-Kč
8hodin 480,-Kč
24hodin 600,-Kč
48hodin 1000,-Kč
Hodnota jednotlivých typů koloběžek
KOSTKA Tour MAX 8890,-Kč
KOSTKA Twenty MAX 8590,-Kč

