
Úvodní ustanovení  

Zapůjčení sportovního vybavení je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam zapůjčeného 

sportovního vybavení dále jen „vybavení“, celkovou cenu půjčovného dále jen „půjčovné“, celkovou cenu „vratné zálohy“ a termín 

zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení. 

 

Všeobecné podmínky 

1. Půjčovné je splatné v den rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu. 

2. Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení vratné zálohy splatné při převzetí vybavení. Vratná 

záloha může být složena v hotovosti nebo kartou. 

3. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku nájemce ani na 

movitých i nemovitých předmětech jiných osob. 

4. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky. 

5. Lyžařské, běžecké, snowboardové vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození či zničení, pokud 

nebylo ve smlouvě sjednáno zvlášť a tím i zaplaceno. 

6. Při ztrátě či odcizení vybavení uhradí nájemce v plné výši cenu uvedenou ve smlouvě pod položkou cena zboží. Každá položka má 

svou cenu a ta je ve smlouvě stanovena. 

7. Pronajímatel má právo použít vratné zálohy na úhradu škody, v případě, že není zboží pojištěno a vznikla na něm evidentní škoda. 

Jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. 

8. Při vyzvednutí vybavení po dni vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného. 

9. Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného. 

10. Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je nájemci účtován poplatek 200,- Kč. 

11. Vybavení je nutné vrátit na pobočce pronajímatele, v které vybavení převzal. 

12. Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního nájmu 

zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny. Nevrátí-li nájemce vybavení do 10 dnů ode dne vrácení, propadá vratná 

záloha pronajímateli na zaplacení vzniklé škody. 

13. Zrušení rezervace je možné provést pouze osobně na pobočce pronajímatele. Storno, tedy částka kterou případně vracíme je 

uvedena vždy ve smlouvě. 

14. Nájemce je povinen si zboží překontrolovat a přesvědčit se, že je vybavení tak, jak zadal. V případě, že náš servis prováděl 

seřízení vázání, je nájemce povinen pro případnou reklamaci tohoto úkonu vyžádat a uschovat Potvrzení o seřízení vázání, které si 

lze k výpůjčce sjednat jako nadstandard a který nezahrnuje půjčovné nezahrnuje a platí se vždy zvlášť. 

15. Seřízení vázání: nájemce je povinen uvést parametry jako jsou váha, věk, dovednost a případně výšku. Podle toho se vázání 

nastaví a vytiskne se Potvrzení o seřízení. Nájemce je povinen přímo na místě zkontrolovat údaje o seřízení, které zadal. Seřízení 

vázání probíhá na strojích Pronajímatele. Seřízení vázání v žádném případě nezabrání případné nehodě a úrazu. 

16. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu. 

 


