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Ú vodní ustanovení  

Tento pů jčovn í řád  je závazný pro  pronajím atele na straně jedné a nájem ce (zákazn íka) na straně 

druhé. Sm luvn í vztah  ve věci zapůjčen í výzbro je  vzn iká podpisem  půjčovn í sm louvy a říd í se d le 

tohoto  pů jčovn ího  řádu . Ceny nájem ného v zápůjčn í sm louvě jsou  s DPH 21%  za jednotku 

/24hod,m m ,/d le cen íku  pronajím atele. 

U zavření sm louvy  

Pro  uzavřen í sm louvy je třeba, aby zákazn ík  

  byl straší 18 -ti let 

  před ložil 2 p latné doklady urču jící jeho  totožnost (za průkaz totožnosti se považu je občanský 

průkaz, pas, řid ičský prů kaz, rodný list, služební průkaz po licie) 

  složil kauci určenou pů jčovnou, jejíž výše se říd í hodnotou  pů jčovaného výzbro je 

     Technický stav pů jčovaného zboží  je  při odzkoušen í a předán í kontro lován  pronajím atelem  i 

nájem cem  ,případné závady, které nebrán í řádném u a bezpečném u užíván í, se uvedou na výpůjčn í 

sm louvu. 

     N ájem ce se zavazu je pou žívat předm ět pronájm u  na které je určen, v  sou ladu  s 

dodržován ím  předpisů  BOZ a používán ím  osobních  ochranných  pom ůcek.   

Ceny půjčovného  

Ceny pů jčovného jsou  sm luvn í a jsou  uvedeny v  cen íku  pů jčovny (k d isp izici na prodejnách)  

Povinnosti pronajím atele  

  

Kontro la pů jčovaných  věcí 

U  každého zapůjčeného zboží je  pronajím atelem  před  zapůjčen ím  zákazn íkovi provedena kontro la 

pohyblivých  částí a jejich  součástí. Při vrácen í vypůjčeného zboží je  provedena kontro la, tak ab y bylo  

zjištěno, že pronajím ané zboží  nebylo m echanicky či n ijak poškozen o.  

Povinnosti nájem ce  

 Lhůta pů jčky je uvedena na pů jčovn í sm louvě a je závazná. V  případě , že zákazn ík potřebuje pů jčené 

zboží  déle, je  povinen  pů jčovn í sm louvu prod loužit (i telefon icky).V  případě, že d o jde k poruše 



vypůjčeného zboží  v rozsahu, který brán í jeho  řádnému využití, je  třeba tuto  skutečnost okam žitě 

reklam ovat. N a pozdější reklam ace nebude brán  zřetel a pů jčovné bude účt ováno v p lné pů jčovní 

době. N ájem ce nen í oprávněn přenechat předm ět pronájm u třetí osobě.  Zákazn ík nesm í žádným  

způsobem  do vypůjčeného zboží zasahovat, případně jej opravovat. V  případě, že toto  nedodrží, 

ponese všechny náklady vzn iklé tímto  zásahem .  V  případě poškozen í či ztráty vypůjčeného zboží  je  

zákazn ík povinen  uhrad it škodu takto  vzn iklou .  Poškozen í m otorického rázu  jsou  rizikem půjčovny, 

pokud nedošlo  k prokazatelné m u přetížen í  tj. extrém nímu   nam áhání . M echanická poškozen í hrad í 

zákazn ík, např . hrubě poškrábaná skluzn ice, vylom ené zám ky boxu   jiná m echanická opotřebení . 

N áklady spojené s opravou  tohoto  poškozen í m ohou být hrazeny ze složené kauce bu ď  při vrácen í 

zboží, pokud je lze ihned  stanovit nebo zálohově.  

 

V případě odcizen í nebo ztráty zapůjčenéh o zboží uhradí ná jem ce zůstatkovou hodnotu zboží. Do 

doby její úhrady je pronajím atel oprávněn účtovat nájem né.  Zcizení-ztrátu ohlásí nájem ce 

neprodleně m ístně př íslu šném u oddělení Policie ČR  a pronajím ateli.   

 


