Všeobecné obchodní podmínky
Pronajimatel

PUSTEVNY,s.r.o.
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Provozovna

Půjčovna koloběžek u horní stanicí lanovky
Pustevny Česká Republika

Půjčovna koloběžek Pustevny s.r.o. dále jen "půjčovna"

I. Rezervace a platba
1. Rezervaci koloběžky Kostka provede nájemce skrz webový formulář na stránkách
www.pustevny.cz.
3. Pro provedení rezervace musí nájemce uhradit cenu ve výši 100% z celkové výše
nájemného. Platba musí být provedena online kartou nájemce na stránkách
www.pustevny.cz

3. Objednávku může provést pouze osoba starší 18let.
4. Rezervace koloběžky Kostka může být využita v jakýkoliv den, kdy je půjčovna v
provozu v sezoně 2019.
5. Nájemným koloběžky Kostka se zde rozumí cena za pronájem koloběžky Kostka dle
ceníku.

II. Zrušení a změna rezervace
1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:
Rezervaci nelze zrušit. V případě nevyužití rezervace koloběžky Kostka do konce
sezóny,rezervace propadá a nájemce nemá nárok na vrácení peněz.

III. Převzetí, vrácení, doba zapůjčení
1. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení, trasa jízdy
Rezervovanou koloběžku Kostka si může nájemce vyzvednout kdykoliv během sezóny
2019 v provozní době půjčovny. Koloběžka Kostka není rezervována na určitý datum ani
čas. Předání rezervované koloběžky Kostka se uskuteční v půjčovně koloběžek u horní
stanice lanovky na Pustevnách. Součástí rezervace je zapůjčení přilby jako nezbytného
prvku pro sjezd na koloběžce.
Vrácení koloběžek Kostka probíhá na parkovišti před hotelem Ráztoka, popř. na spodní
stanici lanové dráhy, dle aktuálních pokynů obsluhy půjčovny.
Nájemce je povinnen vrátit koloběžku do 40minut od jejího převzetí.
Rezervace koloběžky Kostka on-line nezakládá na přednostní právo zapůjčení.

Pronajímatel si vyhrazuje právo nezapůjčení koloběžky z provozních důvodů (špatné
počasí, omezený provoz lanovky, nadměrná poptávka apod.)
Doporučení: Pro bezproblémové předání rezervované koloběžky Kostka dohodněte
ihned po příjezdu na Pustevny v půjčovně čas převzetí v daný den.

IV. Povinnosti nájemce
1. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení
Předmět nájmu (koloběžka Kostka) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je
předmět nájmu určen – sjezd po Knížecí cestě.
Koloběžka Kostka je určena pro převoz pouze jedné dospělé osoby.
V případě, že dá nájemce koloběžku Kostka k dispozici osobě mladší 18-ti let, zavazuje se
k dohledu nad touto osobou. Je zakázáno dát koloběžku Kostka k dispozici osobě mladší
10-ti let
Všechny osoby jsou povinny použít pro sjezd na koloběžce Kostka správně uchycenou
cyklistickou přilbu.
Zakazuje se jízda na koloběžce Kostka pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
Nájemce je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a
dodržovat další závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu
nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat
pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez
předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby
sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.
Nájemce je povinnen řídit se provozním řádem půjčovny koloběžek Kostka, který lze najít na

internetových stránkách www.pustevny.cz/kolobezky nebo přímo v půjčovně koloběžek
Kostka na Pustevnách

V. Závěrečná ustanovení

1. Zapůjčenou koloběžku Kostka užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna
koloběžek Pustevny s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na
majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčené
koloběžky.
3. Společnost Pustevny s.r.o. je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky.
Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené
smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.
4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto
obchodních podmínek.
5. Objednáním nájmu koloběžky Kostka vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními
podmínkami.
6. V Trojanovicích 10. 4. 2019

