REZERVAČNÍ PODMÍNKY

Rezervaci kol, elektrokol, dětských vozíků, dětských sedaček, přileb (dále jen kol) je možné provést
přes webové stránky www.huranakolo.cz pomocí aplikace Rezervator. Minimální doba nájmu je jeden
kalendářní den. Takto vytvořená rezervace je závazná.
Po odeslání a následném potvrzení rezervace vzniká mezi pronajímatelem a nájemcem smluvní vztah.
Nájemce bude vyzván k úhradě rezervačního poplatku (100% nájemného) bezhotovostní platbou na
účet pronajímatele a to nejpozději do 6 hodin od potvrzení rezervace.
Nájemce je oprávněn zrušit rezervaci před okamžikem počátku nájmu, a to i bez udání důvodu.
Pronajímatel je v takovém případě oprávněn účtovat nájemci storno poplatek, jehož výše bude
vypočtena z uhrazeného rezervačního poplatku, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:
-

Bezplatné zrušení rezervace je možné 3 dny před počátkem nájmu kol
V případě pozdějšího zrušení rezervace, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z výše
rezervačního poplatku

Nájemce je povinen (pokud není dohodnuto předem jinak) si vyzvednout rezervovaná kola ve
stanovený den mezi 9h a 11h na adrese K Lesíku 815, Valtice 691 42. V případě, že tak neučiní bude
jeho rezervace v plném rozsahu automaticky zrušena. Nájemci nevzniká nárok na vrácení
rezervačního poplatku.
Nájemce je povinen se seznámit s Půjčovním řádem.
Dopravu kol je třeba předem dohodnout. Doprava kol je zpoplatněna dle aktuálního ceníku. Úhradu
lze provést na místě v hotovosti nebo bezhotovostní platbou.
Při výdeji kol v době mezi 9h a 11h budou klienti s rezervací upřednostněni před ostatními klienty.
Pronajímatel si ve výjimečných případech vyhrazuje právo na změnu rezervace. Takovým případem
může být např. přerušení dodávky el. energie, poškození nebo odcizení kola předchozímu klientovi
atp.
Pronajímatel prohlašuje, že všechny kola pravidelně servisuje a udržuje.

¨

PŮJČOVNÍ ŘÁD PŮJČOVNA KOL VALTICE se sídlem K Lesíku 815, Valtice 691 42.

Pronájem elektrokola, kola (dále jen kola), dětského vozíku, dětské sedačky, přilby (dále jen
příslušenství) je možný pouze po předložení dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z
těchto dokladů bude platný občanský průkaz. Dále pak složením kauce v patřičné výši a sepsáním
nájemní smlouvy.
Nájemcem může být pouze osoba plně svéprávná, starší 18 let . Osoby mladší 18 let si kolo mohou
zapůjčit pouze v přítomnosti a souhlasem zákonného zástupce, či dospělé osoby blízké. Pronajímatel
je oprávněn odmítnout pronajmout kolo a příslušenství osobám podnapilým či pod vlivem omamných
látek. Nájemci v tomto případě nevzniká nárok na vrácení rezervačního poplatku.
Před úhradou kauce a nájemného seznámí pronajímatel nájemce s užíváním kola, obsluhou, základní
údržbou, u elektrokola nabíjením. Nájemce si kolo musí vyzkoušet a je povinen ověřit technický stav
kola, v případě zjištění závady či poškození neprodleně informuje o této skutečnosti pronajímatele.
Pronajímatel je povinen tuto závadu odstranit a nájemci předat kolo k užívání zcela bez závad.
Okamžikem podpisu smlouvy přechází veškerá zodpovědnost za pronajaté kolo popř. příslušenství na
nájemce, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli.
Jízda na pronajatém kole (užívání předmětu) je na vlastní nebezpečí nájemce. Pronajímatel nenese
žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, ani na jiných předmětech movitých či
nemovitých, či jiných osobách, ani na zdraví nájemce po celou dobu nájmu.
Nájemce je povinen pro jízdu na kole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné
cesty, které neohrozí zdraví nájemce a ani technický stav kola.
Nájemce přebírá zodpovědnost za všechny pronajatá kola, vč. příslušenství, uvedené v jím podepsané
nájemní smlouvě.
Přeprava kol nájemcem je dovolena pouze na vozidle s nosičem kol a po svolení pronajímatele.
Přeprava kol jiným způsobem je přísně zakázána. V případě porušení tohoto zákazu bude nájemce
sankciován pokutou 1000,- Kč která bude odečtena z kauce.
Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci v určené době, na stanoveném místě ve stavu, jakém
je přebíral s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Při vrácení předmětu v bezvadném stavu bude
nájemci vrácena kauce v plné výši proti podpisu o vrácení.
Nájemce výslovně souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn započíst si proti kauci veškeré své
pohledávky vůči nájemci vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci
zvýšené nájemné, a to u kol ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu a u elektrokol 250,- Kč za
každou započatou hodinu. V případě prodlení delšího než 3 dny bude podáno trestní oznámení.
Nájemce je povinen za celou dobu prodlení uhradit pronajímateli nájemné.
Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci zbavené hrubých nečistot. Při nedodržení této
povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z kauce a to ve výši 100,– Kč za očištění
jednoho kola u dětských vozíků 200,- Kč za očištění jednoho vozíku.
V případě předčasného vrácení předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části nájemného.

V případě poškození kola je další jízda na kole zakázána, aby nedocházelo k dalšímu možnému
poškození.
V případě poškození kola nájemcem, je nájemce povinen pronajímatele o této skutečnosti neprodleně
informovat. Nájemce je povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli v plné výši. Výše škody bude
nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody lze započítat kauci,
která byla vybrána při podpisu smlouvy.
V případě poškození kola nájemcem jež bude vyžadovat opravu v odborném servisu, bude po dobu
opravy nájemci účtováno 100% nájemného za každý kalendářní den do doby, než bude kolo opět bez
závad a provozu schopné.
V případě, že nájemce poškodí kolo v terénu takovým způsobem, že se stane nepojízdné je povinen
dopravit kolo na vlastní náklady do místa předání. Nájemce může využít pronajímatelem nabízenou
službu Servisní vozidlo. Na službu nájemci nevzniká nárok, je možná po dohodě s pronajímatelem a je
zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
Při ztrátě či odcizení kola nebo příslušenství je nájemce povinen pronajímatele o této skutečnosti
neprodleně informovat. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli jeho plnou pořizovací
maloobchodní cenu.
Nájemce bere na vědomí, že kola nejsou pojištěna proti poškození a odcizení. Pronajímatel
doporučuje nájemci mít uzavřené odpovídající pojištění.
Ceny se řídí platným ceníkem vyvěšeným v provozovně pronajímatele a také na webových stránkách
půjčovny www.huranakolo.cz
Kola a příslušenství je možné si zapůjčit v provozovně K Lesíku 815, Valtice 691 42 . Provozní doba se
během kalendářního roku liší. Aktuální otevírací doba je uvedena na stránkách www.huranakolo.cz Po
předchozí domluvě je možné kola pronajmout/vrátit i mimo provozní dobu.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele."

