Marie Žvaková - DVOJKOLA.CZ
Netolická 20, 370 05 České Budějovice
kontakt@dvojkola.cz,
tel: 739 673 627, IČO: 87726335

Smluvní podmínky půjčovny:
Rezervační podmínky:
1. Vztah mezi Nájemcem a Marií Žvakovou, IČO: 87726335 (dále jen „Pronajímatelem“)
se řídí stran smluvních podmínek.
2. V případě dohody mezi Nájemcem a Pronajímatelem bude Pronajímatelem Nájemci
odeslána zálohová faktura. Tím vznikne smluvní vztah.
3. Nájemce je povinen uhradit zálohovou fakturu ve lhůtě uvedené splatnosti a zaslat
Pronajímateli doklad o provedení platby. Pokud tak Nájemce neučiní, není
Pronajímatel dále vázán jeho objednávkou.
4. Zálohová faktura je vystavena na 100% ceny nájemného.
Všeobecné podmínky půjčovny:
1. Nájemce se při převzetí pronajímaného vybavení musí prokázat platným občanským
průkazem a platným druhým dokladem (pas, řidičský průkaz).
2. Nájemce může být pouze osoba starší 18 let.
3. Nájemce je povinen při provozu pronajímané věci dodržovat všechny platné předpisy,
zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na
majetku nebo zdraví. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím
prokazatelně spáchané v době pronájmu pronajímané věci.
4. Nájemce je povinen zabezpečit pronajímané věci proti odcizení, zneužití nebo
poškození. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu
veškeré závady, které se během užívání projeví a vyžadují opravu.
5. Nájemce zodpovídá za vypůjčené a převzaté vybavení. V případě nevrácení
převzatého vybavení nebo jeho poškození uhradí Nájemce nevrácené nebo
poškozené věci Pronajímateli, a to v cenách jejich pořizovací výše k okamžiku
uzavření smlouvy o pronájmu.
6. Nájemce je povinen zaplatit vratnou zálohu (převodem na účet dopředu nebo
v hotovosti při převzetí vybavení). Ta bude následně vydána při vrácení pronajímané
věci a příslušenství. Složená záloha nebo její část může Pronajímatel použít na
náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození části kola, poškození
příslušenství, poškození cyklovozíku aj.).
7. Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese
žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Nájemce nebo třetích osob,
způsobené v souvislosti s užíváním pronajatého vybavení.
Stornopodmínky:
1. Pronajímatel je oprávněn ze závažných důvodů zrušit Nájemci objednávku. V tom
případě je povinen o tom Nájemce neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu
vrátit již zaplacenou zálohu.
2. Při zrušení objednávky Nájemcem více než 15 kalendářních dnů před počátkem
nájemní doby se stornopoplatky nehradí.
3. Při zrušení objednávky 7 – 15 kalendářních dnů před počátkem nájemní doby uhradí
Nájemce Pronajímateli 50% z ceny nájemného.
4. Při zrušení objednávky 6 a méně kalendářních dnů před počátkem nájemní doby
uhradí Nájemce Pronajímateli 100% z ceny nájemného.
V Českých Budějovicích dne 1. května 2011

