PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY JÍZDNÍCH KOL TROJHALÍ KAROLINA
1. Základní pojmy:
- Provozovatel: TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob
- Nájemce: osoba, která si pronajímá jedno či více jízdních kol a odpovídá za všechny ostatní uživatele
jízdních kol, kteří jsou uvedeni v seznamu uživatelů, vč. jejich způsobu užívání zapůjčených jízdních kol
a za případné poškození jízdních kol
- Seznam uživatelů: seznam osob, které spolu s nájemcem budou jízdní kola používat v případě, že si
Nájemce zapůjčí od Provozovatele více jak 1 jízdní kolo
- Jízdní kolo: kolo vybavené dle vyhláška č. 341/2014 Sb., příloha č. 12, bod C)
- Seznam jízdních kol: seznam jízdních kol, která jsou zapůjčována Nájemci
- Vybavení kola: zámek na kolo + klíče
- Provozní hodiny recepce Provozovatele:
o pondělí-pátek 8.00-21.00hod.
o sobota, neděle, svátky 10.00-19.00hod.
2. Užívání jízdního kola:
- Pronájem kola je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:
o platný občanský průkaz,
o platný cestovní pas
o karta pojištěnce,
o řidičský průkaz
- Nájemcem může být jen osoba starší 18 let.
- Jeden Nájemce si může zapůjčit max. 5 jízdních kol
- Nájemce provádí převzetí a zpětné předání Provozovateli vždy s pracovníkem recepce Provozovatele,
případně s členem ostrahy budov Trojhalí Karolina
- Nájemce si jízdní kolo si před převzetím musí důkladně prohlédnout, zda na něm nejsou znatelné
jakékoliv závady a provést zkušební jízdu, při které si Nájemce odzkouší funkčnost základních funkcí
(zejména řízení a brzdy). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
- Pokud Nájemce zjistí nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při předání
kola.
- Je zakázáno provádět jakékoli změny na jízdním kole bez souhlasu provozovatele.
- Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedená v seznamu uživatelů, je zakázáno.
- Jízdní kolo musí být navráceno Provozovateli v den zápůjčky do konce provozních hodin recepce. O
navrácení a případných škodách bude sepsán předávací protokol.
3. Platby:
- Před převzetím jízdního kola uhradí Nájemce zálohu ve výši 300Kč za každé zapůjčené jízdní kolo. Po
vrácení jízdního kola v původním stavu – bez závad, bude Nájemci vrácena záloha v plné výši.
4. Odpovědnost:
- Nájemce je povinen dodržovat základní pravidla provozu jízdních kol dle zákona 361/2000 Sb. O
provozu po pozemních komunikacích (zejména §3, §4, §23, §57, §58 – aktuální znění zákona je
k nahlédnutí v recepci)
- Jízda na pronajatém jízdním kole je na vlastní nebezpečí a Provozovatel 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.
- Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jím podepsaném Seznamu jízdních kol, která
si zapůjčuje

-

Po podpisu Seznamu jízdních kol a Prohlášení Nájemce přebírá Nájemce veškerou
zodpovědnost za zapůjčená jízdní kola dle Seznamu jízdních kol až do doby jejich vrácení Provozovateli.
Pojištění odpovědnosti Nájemce za poškození/odcizení zapůjčených jízdních kol není součástí ceny za
zapůjčení

5. Hrazení škod:
- Při ztrátě jízdního kola nebo nějaké jeho části či doplňku je Nájemce povinen uhradit
náhradu ve výši stanovené ceníkem dle bodu 6 tohoto provozního řádu.
- Škoda se hradí při vrácení jízdního kola. Provozovatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé
škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči Nájemci.
6. CENÍK:
- Půjčovné na každé jízdní kolo je nevratné a činí 50,-Kč.
- Záloha na každé jízdní kolo je vratná a činí 300,- Kč.
- Stanovené ceny za škody:
o Deformace přední vidlice ...................................................
350 Kč
o Poškození ráfkových brzd nebo lanka ...............................
..75 Kč
o Poškození pláště ................................................................
250 Kč
o Poškození špic (do 3 ks) ......................................................
70 Kč
o Poškození špic (4 – 7 ks) ....................................................
100 Kč
o Poškození špic (více než 7 ks) ....................... ………………….
180 Kč
o Celkové poškození (zničení) předního nebo zadního kola..
500 Kč
o Ztráta nebo poškození stojanu......................... ……………….
120 Kč
o Poškození nebo ztráta sedla ..............................................
250 Kč
o Poškození řetězu ...............................................................
200 Kč
o Ztráta nebo zničení zámku .................................................
150 Kč
o Ztráta nebo zničení klíče od zámku .....................................
25 Kč
o Ztráta nebo poškození přilby ............................................
300 Kč
o Ztráta nebo poškození šlapátek – 1 ks ................................
80 Kč
o Poškození měniče (přehazovačka) ....................................
350 Kč
o Úplné zničení/ztráta jízdního kola.............................................5000 Kč
7. Prohlášení Nájemce
Důkladně jsem si přečetl/a tento provozní řád, porozuměl jsem mu a souhlasím se všemi podmínkami v plném
rozsahu. Veškeré dotazy mi byly zodpovězeny. Zavazuji se tento Provozní řád plnit v jeho plném rozsahu a
v případě poškození jsem připraven uhradit škodu dle výše uvedeného Ceníku.
Souhlasím se zpracováním a uchováním svých osobních údajů pro účely evidence Nájemců jízdních kol (tato
evidence nemůže být využita pro jiné účely).
Datum:...............................................
Jméno Nájemce (čitelně): ………………………...............
Vlastnoruční podpis Nájemce:

Podpis osoby Provozovatele, která jízdní
kolo/kola Nájemci předala:

