
 

Provozní řád půjčovny koloběžek 

 

1. Nájemce používá koloběžky a sportovní výzbroj, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem. 

2. Smlouvu může uzavřít  pouze osoba starší 18ti let po předložení dokladu totožnosti (OP, ŘP, 

pas). Půjčovné a vratná záloha jsou splatné při převzetí koloběžky. Koloběžka se půjčuje a 

vrací během otevírací doby prodejny (pokud není dohodnuto jinak). 

3. Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za 

jím převzaté koloběžky a sportovní výzbroj, a to za kažý započatý den prodlení s vrácením. 

4. V případě, že nájemce nevrátí půjčenou koloběžku a sportovní výzbroj do 10ti dnů od  

posledního dne vypůjčení uvedeného ve smlouvě, je pronajímatel oprávněn požadovat 

finanční náhradu v plné hodnotě zapůjčeného  materiálu. Hodnotu stanoví pronajímatel. 

5. Při předčasném vrácení koloběžky nevzniká nájemci nárok na vrácení poměrné části 

půjčovného, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6. Při poškození koloběžky nebo sportovní výzbroje, které vzniklo nesprávným použitím nebo 

úmyslným poškozením i jinou osobou, hradí nájemce vzniklou škodu. 

7. Při ztrátě nebo odcizení převzaté koloběžky, popřípadě sportovní výzbroje, uhradí nájemce 

skutečnou cenu, kterou stanoví pronajímatel. 

8. Koloběžka a sportovní výzbroj musí být při vrácení očištěny od hrubých nečistot, pokud tomu 

tak nebude, pronajímatel je oprávněn účtovat poplatek za čištění ve výši 200,-Kč. 

9. Na koloběžce je zakázáno provádět jakékoliv změny či úpravy. 

10. Jízda na vypůjčené koloběžce je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou 

zodpovědnost za škody způsobené nájemcem ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky. 

Nájemce je zodpovědný za dodržování platných zákonů a dopravních předpisů. 

 

 

Poučení pro zákazníky 

 
➢ Koloběžky jsou určeny pro jízdu na zpevněných komunikacích 

➢ Na koloběžce je zakázáno jezdit smykem, brždění musí být přerušované bez blokování kol 

➢ Ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu je koloběžka postavena na roveň jízdnímu kolu, 

proto musí osoby mladší 15ti let používat ochrannou přilbu 

➢ Při jízdě na koloběžce všem doporučujeme používat ochrannou přilbu 

➢ Je-li na koloběžce zjištěna závada, nesmí být koloběžka do odstranění zapůjčena zákazníkovi 

➢ Při předání koloběžky si zákazník ověří a vyzkouší, je-li na koloběžce vše v pořádku - brzdy, 

řízení apod. Pak teprve může zákazník vyjet na trasu 

➢ Při vrácení koloběžky zákazník koloběžku předává pracovníkovi půjčovny, který zkontroluje 

technický stav a případné poškození 

 

Datum a podpis zákazníka ................................................................................................... 


