Úvodní ujednání
Zapůjčení sportovního vybavení se realizuje na základě nájemní smlouvy, která upravuje práva a
povinnosti mezi nájemcem a pronajímatelem - společností VN Sport s. r.o., se sídlem v Pohoří –
Chotouň 52, 254 01 Jílové u Prahy, IČ: 27259676, DIČ: CZ27259676
Tato smlouva obsahuje seznam zapůjčeného sportovního vybavení, celkovou cenu půjčovného,
celkovou částku vratné zálohy a termín zapůjčení určený datem vypůjčení a datem vrácení.
Podpisem smlouvy nájemce stvrzuje, že souhlasí s podmínkami, které jsou uvedeny v „půjčovním
řádu“.

Půjčovní řád
1. Vybavení bude zapůjčeno proti vratné záloze v hotovosti. Dále Vás požádáme o předložení 2
osobních dokladů (vlastních, ne zapůjčených), ze kterých obsluha opíše jméno a adresu do nájemní
smlouvy.
2. Půjčovné je splatné okamžikem vypůjčení nebo při rezervaci vybavení, záloha je splatná při
předání vybavení nájemci.
3. Rezervace vybavení se provádí osobně v provozovně.
4. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením,
pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu
výpůjčky. Při převzetí vybavení (pouze lyží) podepisuje nájemce „protokol o nastavení
bezpečnostního vázání“, které je provedeno váhovou metodou podle tabulek ISO 11088
5. Při předčasném vrácení (ani při opožděném převzetí rezervovaného vybavení)nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.
6. Při ztrátě či odcizení vybavení uhradí nájemce plnou hodnotu nevráceného vybavení – podle
ceníku jednotlivých položek, který Vám obsluha na požádání kdykoli ukáže.
7. V případě poškození vybavení, které neodpovídá přiměřenému opotřebení za dobu výpůjčky, se
nájemce zavazuje uhradit pronajímateli náklady na jeho opravu podle ceníku oprav servisu. K této
úhradě je pronajímatel oprávněn použít částku ze složené zálohy
8. Při opožděném vrácení vybavení bude účtována částka, která odpovídá skutečné době výpůjčky
podle ceníku půjčovny. K doplacení půjčovného je provozovatel oprávněn použít část složené
zálohy.
9. Nevrátí-li nájemce vybavení do 10-ti dnů od sjednaného dne vrácení, propadá vratná záloha
pronajímateli a ten také zahájí právní kroky směřující k úhradě vzniklé škody
10. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu
11. Platnost půjčovního řádu je od 15.12.2013

