PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOL A KOLOBĚŽEK
ZIMLET KLÍNY, S.R.O.
UŽIVÁNÍ JÍZDNÍHO KOLA/KOLOBĚŽKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (jízdní kola, koloběžky, příslušenství), jejíž
převzetí potvrdil svým podpisem v protokolu o zapůjčení kola nebo koloběžky v uvedeném
časovém rozmezí v uvedený datum. Každá sportovní výzbroj určená k zapůjčení má evidenční
číslo, které obsluha půjčovny zapíše do protokolu o zapůjčení kola nebo koloběžky.
2. Zákazník svým podpisem v protokolu o zapůjčení kola nebo koloběžky stvrzuje, že si důkladně
přečetl tento provozní řád půjčovny kol a koloběžek ZIMLET Klíny, s.r.o. a souhlasí se svými
právy a povinnostmi z tohoto provozního řádu vyplývajícími a nemá vůči nim žádné výhrady.
3. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
4. Pronájem sportovní výzbroje je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto
dokladů: platný občanský průkaz, platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.
5. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
6. Sportovní výzbroj by si měl zákazník před převzetím důkladně prohlédnout, zda na ní nejsou
znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
7. Pokud zjistí zákazník závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen závady nahlásit při
předání sportovní výzbroje.
8. Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v dohodnutém termínu a ve sjednaném čase a ve
stavu přiměřeného opotřebení, které odpovídá řádnému užívání po dohodnutou dobu v
souladu s účelem, jemuž je určena.
PLATBY:
1. Podmínkou pro zapůjčení výstroje je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen
„nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s ceníkem zveřejněným v půjčovně nebo na
webových stránkách (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto ceníkem a
akceptuje jej. Nájemné je splatné před převzetím sportovní výzbroje.
2. Zákazník zaplatí vratnou zálohu 1.000 Kč za zapůjčení kola nebo koloběžky pro dospělé. Po
vrácení kola nebo koloběžky ve stavu bez závady mu bude záloha v plné výši vrácena.
3. Platbu zákazník uhradí na pokladně ve Sport areálu Klíny, nebo přes online systém na
www.booking.zimlet.cz.
4. Při překročení zaplacené doby užívání sportovní výzbroje se zákazník zavazuje doplatit
nájemné ve výši dle ceníku za dobu, po kterou měl sportovní výzbroj ve svém užívání nad
původně sjednanou dobu užívání.
5. Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné
části nájemného.
6. Při vzniku škody pronajímateli se škoda hradí při vrácení sportovní výzbroje v pokladně.

ODPOVĚDNOST:
1. Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje.
V případě krádeže, ztráty či jiné události, v důsledku, níž zákazník sportovní výzbroj
pronajímateli nevrátí, je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
2. V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo
jeho jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj.
zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do
původního stavu dle ceníku servisních prací a náhradních dílů. Plnou náhradu škody je
zákazník povinen pronajímateli uhradit rovněž, dojde-li k poškození sportovní výzbroje nebo
její jednotlivé části v důsledku úmyslného jednání zákazníka.
3. V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen
uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její
nepoužitelné části.
4. V případě poškození či odcizení se vypíše protokol škodní události, kde svým podpisem
nájemce stvrzuje výši úhrady a částku uhradí v pokladně ZIMLET Klíny, s.r.o.
5. Užívání sportovní výzbroje je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou
odpovědnost za škody způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani
na jiných předmětech movitých i nemovitých, zdraví osob či škodě vzniklé jiným osobám po
celou dobu pronájmu.
6. Po podpisu protokolu o zapůjčení kola nebo koloběžky přebírá nájemce odpovědnost za
veškerou sportovní výzbroj uvedenou v tomto protokolu až do doby vrácení sportovní
výzbroje pronajímateli. Zákazník by si měl zkontrolovat správnost údajů uvedených
v protokolu o zapůjčení kola nebo koloběžky. Nájemce přebírá odpovědnost i za osoby, které
sportovní výzbroj uvedenou v protokolu využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
7. Využití služeb půjčovny může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám,
které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují nebo
neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

OSOBNÍ ÚDAJE:
1. Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel opsal z jeho občanského průkazu nebo cestovního
pasu čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu,
datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování.
2. Zákazník souhlasí s tím, aby obsluha půjčovny vyfotila osobní průkaz klienta na tablet nebo
mobilní telefon. Dokument po vrácení stroje pronajímatel nebo jeho zaměstnanec ze zařízení
vymaže.
3. Nájemce dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, výslovný souhlas se
zpracováním osobních údajů společností ZIMLET Klíny s.r.o. za účelem evidence nájmů.

V Klínech 6.5.2019

ZIMLET Klíny, s.r.o.

