SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Typ produktu:

Stav km:

SPOLU S PRODUKTEM PŘEVZATO:

POSKYTNUTÉ DOKLADY:

nabíječka

Řidičský průkaz

baterie

Občanský průkaz

klíče

Kartička pojištěnce

ostatní
STAV PRODUKTU PŘED ZAPŮJČENÍM:

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY PŘI VRÁCENÍ PRODUKTU:

VYBRANÁ ZÁLOHA VE VÝŠI:
Částka v Kč:

TERMÍN ZAPŮJČENÍ TESTOVACÍHO PRODUKTU:
Zapůjčeno od:

Zapůjčeno do:

Půjčovné v Kč/den:

Půjčovné celkem v Kč:

DD PNEU s.r.o.
IČ: 26904195
DIČ: CZ26904195

Vinohradská 1004
691 55 Moravská Nová Ves
Česká republika

+420 775 11 33 66
info@haibike-morava.cz
www.haibike-morava.cz

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE
VYBRANÁ ZÁLOHA:
• Při zakoupení produktu do 10 dní od vrácení zapůjčeného modelu je půjčovné vráceno v plné výši.
• Zálohu za zapůjčený produkt je možné vybrat pouze v hotovosti.
PŘEDMĚT SMLOUVY:
Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele přenechat za úplatu nájemci do dočasného krátkodobého užívání elektrokolo s příslušenstvím a závazek nájemce elektrokolo pronajímateli vrátit ve sjednané
době, to vše za níže stanovených podmínek.
PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE:
Pronajímatel předal produkt nájemci ve stavu způsobilém k řádnému užívání, a to včetně plně nabitého
akumulátoru. Pronajímatel je povinen zajistit na svůj náklad opravy, které vzniknou v souvislosti s řádným
užíváním předmětu nájmu. Tímto není dotčen nárok pronajímatele požadovat po nájemci náhradu škody
za poškození produktu nájmu. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k produktu nájmu za účelem
kontroly, zda nájemce produkt užívá řádným způsobem.
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE:
Nájemce je povinen užívat produkt řádně tak, aby na něm nevznikla škoda a pouze k účelu, kterému slouží. Nájemce je povinen respektovat pravidla pro užívání produktu, dle pokynů pronajímatele. Nájemce
není oprávněn přenechat produkt nájmu do užívání třetí osobě. Pokud je tak učiněno, odpovídá, jako by
produkt užíval sám. Nájemce není oprávněn činit na produktu jakékoliv zásahy či úpravy. Pokud vznikne
dopravní nehoda je nájemce povinen ji bezprostředně oznámit pronajímateli a Policii ČR. Ostatní škody
či závady na produktu nájmu je nájemce povinen bezprostředně oznámit pronajímateli, který rozhodne
o způsobu řešení dané situace. V případě zatajení vzniklé závady je pronajímatel oprávněn požadovat
na nájemci škodu tímto vzniklou a to v plné výši. Pokud není produkt vrácen ve sjednaném čase, vzniká
pronajímateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 250 Kč/den + denní sazba dle platného ceníku
(pokud není domluveno jinak).
PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE:
Nájemce prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy seznámen s pravidly užívání elektrokola. Nájemce prohlašuje, že si produkt řádně prohlédl, a že na něm neshledal žádné vady, které by mohly mít vliv na
bezpečnost provozu. Nájemce prohlašuje, že elektrokolo nebude užívat po vlivem alkoholického nápoje
či použití jiných omamných a psychotropních látek. Nájemce je poučen o tom že je odpovědný za vznik
škody na produktu nájmu, jakož i za škodu vzniklou třetím osobám, která vznikne v souvislosti s provozem
elektrokola.
V Moravské Nová Vsi dne:
Podpis pronajímatele:

DD PNEU s.r.o.
IČ: 26904195
DIČ: CZ26904195

Podpis nájemce:

Vinohradská 1004
691 55 Moravská Nová Ves
Česká republika

+420 775 11 33 66
info@haibike-morava.cz
www.haibike-morava.cz

