bikecentrum & bistro Kolovna

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE kola/elektrokola
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Jméno:

Telefon:

dále jen „zákazník“, uzavřeli smlouvu o zápůjčce:
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Kolovny, že přenechává zákazníkovi po stanovenou dobu za níže uvedených podmínek do
užívání zapůjčený předmět: kolo/elektrokolo
Model:

Nábíječka:

S/N kola:

Celková cena:

ANO / NE

Klíč:

ANO / NE

Záloha:

Vrácena záloha:

ANO

Práva a povinnosti Kolovny
Kolovna je povinna předat zákazníkovi předmět zápůjčky ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Kolovna je oprávněna požadovat
vrácení předmětu i před skončením doby zapůjčení, která byla stanovena touto smlouvou, pokud:
a/ zákazník předmět zápůjčky neužívá řádně
b/ užívá ho v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou
c/ Kolovna ho mimořádně nutně potřebuje
Práva a povinnosti zákazníka:
Zákazník je povinen užívat předmět zápůjčky řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Zákazník nese plnou
zodpovědnost za všechna poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na předmětu zápůjčky a jeho příslušenství, které je mu na
základě této smlouvy zapůjčeno. Zákazník nesmí přenechat předmět zápůjčky k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za
způsobené škody, jako by je způsobil sám. Zákazník se zavazuje uhradit Kolovně jakékoliv způsobené škody dle doporučených
maloobchodních cen. Zákazník je povinen do skončení doby vrátit předmět zápůjčky nepoškozený na místo určené Kolovnou.
Předmět zápůjčky se vrací v čistém stavu, nebo je možné uhradit poplatek 100 Kč za umytí na prodejně.
Doba zápůjčky:

Dne:

Od:

:

hodin

Do dne:

Do:

:

hodin

Za vrácení předmětu zápůjčky později, než je sjednaná doba, se zákazník zavazuje Kolovně uhradit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč
za každou započatou hodinu prodlení, pokud není ujednáno jinak. V případě, že zákazník nevrátí předmět zápůjčky, zavazuje se
uhradit Kolovně doporučenou maloobchodní cenu předmětu zápůjčky, která je v oficiálním ceníku.
Zaškolení
Zákazník stvrzuje svým podpisem, že byl poučen o správném a bezpečném používání zapůjčeného předmětu, že mu byly
zodpovězeny všechny dotazy, že podaným informacím rozuměl a že si je vědom své odpovědnosti v případě vědomého porušování
obecných bezpečnostních předpisů a pravidel silničního provozu.
Záruka
V rámci GDPR zákazník souhlasí s poskytnutím kopie dvou dokladů, které mu budou vráceny po ukončení zápůjčky.
Záloha/ceník
Zákazník skládá zálohu viz „www.kolovna.cz/cs/bikecentrum/provozniRad“ jako garanci pro náhradu nákladů oprav v případě
poškození předmětu, způsobeném zákazníkem, z které se budou hradit škody do výše garance. Škody způsobené nad rámec hodnoty
garance se budou řešit dle občanského zákoníku.
Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu je možné měnit pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně
přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu smluvními stranami.

Kolovna:

Zákazník:

kolovna.cz

V Hynčicích dne:

