PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL
Kontakty:
Půjčovna jízdních kol:
Adresa:
Město Kadaň, Turistické informační centrum Kadaň, Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň
Telefon/Fax: +420 474 319 550
GSM:
+420 725 763 497
Email:
infocentrum@mesto-kadan.cz
Url:
www.mesto-kadan.cz
Půjčovna jízdních kol je veřejnosti k dispozici podle provozní doby Turistického informačního centra Kadaň.
Kola je nutné vrátit nejpozději půl hodiny před koncem sjednané doby uvedené ve smlouvě o pronájmu.
Užívání jízdního kola:
1. Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
a) občanský průkaz, cestovní pas
b) cestovní pas (cizinci)
2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
3. Jízdní kolo si před převzetím nájemce důkladně prohlédne, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady.
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
4. Nájemce byl seznámen s technickým stavem pronajatého jízdního kola a přebírá jej do pronájmu.
5. Pokud nájemce zjistí nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při předání kola
v Turistickém informačním centru Kadaň.
6. Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole bez souhlasu pronajímatele.
7. Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.
Vybavení kola:
Jízdním kolem se rozumí kolo vybavené dle Technických požadavků na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky
(příloha č. 13 Vyhlášky č. 341/2002 Sb.)+ zámkem na kolo.
Poplatky:
1. Před uzavřením Smlouvy o pronájmu (dále jen Smlouva) zaplatí nájemce zálohu, a to za každé kolo.
Výše zálohy je dána v platném Ceníku půjčovny jízdních kol (dále jen Ceník). Po vrácení kola v původním stavu
– bez závad, bude nájemci záloha vrácena v plné výši.
2. Poplatek za pronájem kola je daný platným Ceníkem a záloha se platí předem.
3. Pokud nájemce překročí dobu pronájmu, za kterou zaplatil, je povinen uhradit půjčovné podle příslušné sazby
platného Ceníku. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu se poplatek za pronájem
nevrací.
Odpovědnost:
1. Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody
způsobené jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých,
či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu.
2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsané Smlouvě, jakožto i za osoby, které kolo
uvedené v jím podepsané Smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
3. Po podpisu Smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu
pronajímateli.
Hrazení škod:
1. Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku je nájemce povinen uhradit náhradu ve výši stanovené
Ceníkem.
2. Výše způsobené škody se určuje podle platného Ceníku.
3. Škoda se hradí při vrácení kola, pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i
pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
Provozní řád je součástí Smlouvy o pronájmu a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit jej v jeho plném rozsahu.
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