PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY KOLOBĚŽEK NAKOLOBKU.CZ
právní vztah mezi provozovnou a zákazníkem
Koloběžkou se rozumí dopravní prostředek vybavený dle přílohy č.13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. 300/2013
Sb.
Objednatel používá koloběžku či koloběžky, jejichž převzetí potvrdil svým podpisem v zápůjčním listě
(dále jen „Smlouva“).
Požadavky pro zapůjčení koloběžky a odpovědnost z používání koloběžky
1)

Půjčovnu koloběžek provozuje: Jakub Veřmiřovský, Sportovní 833, 742 21, Kopřivnice (dále jen
provozovatel). Provozovatel je zároveň i vlastníkem. Službu zajišťuje provozovatel nebo jím
pověřené osoby, dále jen půjčitel.

2)

K pronájmu koloběžky je nutné složit vratnou zálohu (kauci) uvedenou v ceníku půjčovny.

3)

Pronájem koloběžky je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:

a)

platný občanský průkaz,

b) platný cestovní pas,
4)

Nájemcem (dále jen Objednatel) může být pouze osoba starší 18 let. V případě, je-li nájemce
mladšího věku, lze sjednat půjčení pouze na doprovodnou dospělou osobu, která zaplatí a předloží
platný doklad totožnosti, viz. bod 3)

5)

Půjčovné je splatné ihned po podepsání smlouvy.

6)

Objednatel je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před úhradou ceny.

7)

Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby vrácení
předmětu Objednatel.

8)

Jízda na vypůjčené koloběžce z půjčovny je na vlastní nebezpečí objednatele a provozovatel/půjčitel
nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené objednatelem jím zapůjčeným předmětem, jeho
vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu
nájmu, ani za zdraví objednatele po celou dobu výpůjčky. Provozovatel/půjčitel nenese odpovědnost
za škody způsobené objednatelem v případech, kdy bude zjištěno porušení provozního řádu
půjčovny, případně nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích. Odpovědnost za
škody způsobené podceněním fyzických schopností a technické zdatnosti při ovládání koloběžky
připadá na objednavatele.

9)

Objednatel před samotným zapůjčením koloběžky je povinen se seznámit s tímto Provozním řádem
půjčovny koloběžek a v plném rozsahu jej dodržovat, což objednatel stvrdí podpisem samotné
smlouvy o pronájmu, která obsahuje identifikační údaje objednatele a provozovatele, dobu zápůjčky
a předem stanovenou cenu/ ceník. Objednatel podpisem smlouvy o zápůjčce potvrzuje, že byl s tímto
Provozním řádem půjčovny seznámen, a že s povinnostmi zde uloženými souhlasí. Porušení tohoto
Provozního řádu půjčovny objednatelem může být provozovatelem považováno za závažné porušení
smlouvy, které vede k ukončení zápůjčky.

10) Provozovatel při předání koloběžky seznámí objednatele se základními principy ovládání koloběžky
a správné technice jízdy.
11) Koloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby.
12) Předání a půjčovaní koloběžek osobě, která není uvedená ve smlouvě, je zakázáno.
13) Objednatel je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a dodržovat další
závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích. Osoby mladší 18 let jsou ze zákona povinny
užívat při jízdě správně uchycenou cyklistickou přilbu. Rodiče – zákonný zástupce plně odpovídají
za děti během jízdy a to i v momentu, kdy nejedou přímo na koloběžce a nemají děti pod přímým
dohledem.
14) Objednatel užívající koloběžku je povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k
užívání koloběžky v silničním provozu, nese plnou odpovědnost za škody způsobené z důvodu
nedodržení příslušných ustanovení a za jednání, která budou mít za následek kolizi s dalšími
účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození koloběžky v důsledku nárazu do
překážky. Objednatel hradí veškeré náklady spojené s opravou koloběžky, které vzniknou při
porušení uvedených ustanovení. V případě nehody s následkem poškození koloběžky, škody na
majetku nebo na zdraví třetích osob objednatel neprodleně informuje provozovatele.
15) Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené objednatelem v případech, kdy bude zjištěno
porušení provozního řádu, případně nedodržení pravidel provozu na pozemních komunikacích.
Odpovědnost za škody způsobené podceněním fyzických schopností a technické zdatnosti při
ovládání koloběžky připadá na objednavatele.
16) Během užívání koloběžky je zakázáno požívat alkoholické nápoje, omamné látky a kouřit.
17) Při úmyslu vzdálení se od koloběžky je objednavatel povinen zastavit na bezpečném místě, ze
kterého nebude omezovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích a zabezpečit
koloběžku proti zcizení prostřednictvím zámku. V případě odcizení koloběžky je objednatel povinen
nahradit provozovateli aktuální cenu koloběžky na základě kvalifikovaného odhadu nebo posudku
soudního znalce. V náhradě škody se promítnou náklady spojené s oceněním.
18) Koloběžka je určena především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních
nebo polních cestách. Koloběžka není vzhledem k své konstrukci určena pro jízdu ve volném terénu.
19) Při poškození a ztrátě, či odcizení je objednatel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně
Provozovateli a policii České Republiky.
20) Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je objednatel povinen zaplatit dlužné nájemné.
21) Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí hradí objednatel plnou cenu půjčené věci
22) V případě poškození se objednatel zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného
předmětu přednostně ze zálohy, zbytek pak maximálně do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k
uhrazení.
23) Provozovatel má právo přednostně použít zálohy, na úhradu jemu vzniklé škody, úhradu sankce,
jakož i dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
24) Objednatel se zavazuje navrátit vypůjčenou koloběžku ve stejném stavu (mimo běžné provozní
opotřebení) jako ji přebíral. Při navrácení znečistěné kolo běžky bude účtován 100,- Kč poplatek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
25) Objednatel, který poskytl své osobní údaje a další data v rámci využití služeb půjčitele, uděluje tímto
půjčiteli svůj výslovný souhlas s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním objednatelem poskytnutých osobních
údajů a dalších dat.
26) Objednatel poskytuje půjčiteli osobní údaje a další data zejména za účelem zajištění identifikace
objednatele v případě pozdního vrácení předmětu zápůjčky nebo jiné nenadálé situace, dále k
vzájemné komunikaci a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění.
27) Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje objednatel půjčiteli na dobu neurčitou,
a tento souhlas může být objednatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu
adresovaného na adresu sídla půjčitele.
28) Půjčitel garantuje objednatelům i další práva uvedená v ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

