
Výpůjční řád půjčovny elektrokol 

Elektrokolem se rozumí kolo vybavené elektromotorem o síle 250 W a maximální asistované rychlosti 
25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích. Maximální nosnost elektrokol 
je stanovena výrobcem na 120 kg. 

Pouze osoba uvedená v nájemní smlouvě (dále jen nájemce) smí používat sportovní vybavení 
(elektrokolo, doplňky), jejichž převzetí potvrdil svým podpisem v nájemní smlouvě (dále jen smlouva) 

K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny, buď v hotovosti 
nebo prostřednictvím předautorizace platební karty. 

Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy 
jedním z těchto dokladů bude platný občanský průkaz a druhý doklad bude platný cestovní pas nebo 
platný řidičský průkaz. 

Nájemcem může být pouze osoba plně svéprávná. Osoby mladší 18 let mohou elektrokolo zapůjčit 
pouze v přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce. Pronajímatel je oprávněn odmítnout 
pronajmout elektrokolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek. 

Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před úhradou kauce (jistoty) a nájemného. 

Okamžikem podpisu smlouvy přechází nebezpečí škody na elektrokole na nájemce, a to až do doby 
jeho vrácení pronajímateli. 

Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou pronajatého elektrokola, jakož i s jeho základní údržbou, 
jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd. 

Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu) je na vlastní nebezpečí nájemce a pronajímatel 
nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho 
vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví 
nájemce po celou dobu nájmu. 

Nájemce je povinen pro jízdu na elektrokole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné 
zpevněné cesty, které neohrozí zdraví nájemce a ani technický stav elektrokola. 

Nájemce přebírá odpovědnost za všechna pronajatá elektrokola včetně příslušenství uvedené v jím 
podepsané nájemní smlouvě. 

Každou dopravní nehodu za účasti eletrokola je nájemce povinen bezprostředně oznámit pronajímateli 
a Policii ČR. V případě škody způsobené na elektrokole třetí osobou, a to včetně krádeže, je nájemce 
povinen oznámit tuto událost bezprostředně pronajímateli a Policii ČR. 

Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel 
vyhrazuje právo na odečtení částky z jistoty (kauce) a to ve výši 200,-Kč za očištění jednoho elektrokola. 

V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci 
zvýšené nájemné, a to ve výši 150,-Kč za každou započatou hodinu. 

V případě poškození elektrokola nájemcem, je nájemce povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli. 
Výše škody bude nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody lze 
započítat kauci, která byla vybrána při podpisu smlouvy. 

Při ztrátě či odcizení eletrokola hradí nájemce jeho plnou cenu uvedenou v nájemní smlouvě. Nájemce 
bere na vědomí, že eletrokola nejsou pojištěna. 

Ceny se řídí platným ceníkem uvedeným na webových stránkách pronajímatele a jsou uvedené včetně 
helmy. 

Elektrokola je možné si zapůjčit v provozovně pronajímatele v Penzionu Liberta, Dolní Albeřice 9, 542 
26 Horní Maršov v čase od 7:00 hod, vrácení elektrokola je do 19.00 hod. V případě pronájmu na více 
dní je možné po dohodě zapůjčit elektrokolo už den dopředu po 19.00 hod.(případně i jindy po dohodě 
s pronajímatelem). Půlden je od 7.00 hod do 13.00 hod nebo od 13.00 do 19.00. 

Elektrokolo je možno rezervovat (telefonicky, emailem, apod.) a v případě potvrzení rezervace 
elektrokola ze strany pronajímatele, se nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 24 hodin - rezervační 
poplatek ve výši 50 % celkového nájemného a to na bankovní účet pronajímatele, jinak rezervace 
zaniká. Rezervační poplatek se započítává na nájemné. Zbylá část nájemného bude uhrazena při 
podpisu nájemní smlouvy a to hotově, případně bezhotovostně platební kartou. 

Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy před okamžikem počátku nájmu, a to i bez udání důvodu. 
Nájemce je povinen doručit pronajímateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pronajímatel 



je v takovém případě oprávněn účtovat nájemci storno poplatek, jehož výše bude vypočtena z 
uhrazeného rezervačního poplatku, přičemž sazba storno poplatku bude stanovena takto:  

Bezplatné zrušení rezervace je možné 10 dnů před počátkem nájmu elektrokola. 

V případě zrušení rezervace od 10 do 5 dnů před počátkem nájmu elektrokola, bude účtován storno 
poplatek ve výši 50 % z rezervačního poplatku. 

V případě pozdějšího zrušení rezervace, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z výše 
rezervačního poplatku. 

V rámci zaplacených storno poplatků nabízí pronajímatel nájemci po dohodě možnost zvolit náhradní 
termín v období mimo hlavní sezonu, tj. mimo období 1. 7.–31. 8. a v tomto náhradním termínu bude 
zaplacený storno poplatek započten do ceny nájemného. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rezervace a vypůjčení sportovního vybavení 

Uděluji tímto souhlas Ing. Soběslavu Neufussovi, Ciolkovského 845/16, 161 00 Praha 6, IČ 73996131 
(dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“), zpracovával osobní 
údaje za účelem zpracování rezervace a vypůjčení sportovního vybavení. Zpracování osobních údajů je 
prováděno správcem osobních údajů. 

Osobní údaje nebudou předány třetí osobě, ale použity pouze pro účely správce k zajištění jeho práv 
při ochraně zapůjčeného majetku. 

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění 
těchto údajů. 

 

V Dolních Albeřicích dne:…………………… 

…………………………………………………….. 

nájemce 


