PODMÍNKY PUJCOVNÉHO

Smluvní podmínky zapůjčení lyžařského a snowboardového
vybavení
1. Půjčovna Ski School Kraličák zapůjčila sportovní vybavení bez technických závad, plně
funkční a čisté.
2. Zákazník byl poučen o způsobu zacházení se zapůjčeným vybavením.
3. Nájemné je splatné před převzetím vybavení či využití služeb.
4. Zákazník odpovídá za závady a ztráty zapůjčeného vybavení, které vznikly jeho nedbalostí,
neodbornou opravou nebo špatným zacházením (např. lyžování v terénu, kde není souvislá
sněhová pokrývka, sušit zapůjčený materiál na tepelných zdrojích, kde by mohlo dojít k jeho
poškození). V případě částečného poškození zapůjčeného vybavení, je zákazník povinen
uhradit náklady spojené s jeho uvedením do původního stavu dle ceníku servisních prací
pokud není dohodnuto jinak.
5. Je zakázáno zapůjčený materiál půjčovat třetí osobě!
6. Je zakázáno zapůjčený materiál převážet mimo území České republiky - pokud není
dohodnuto jinak.
7. Vzniklé závady a ztráty (bod 4) hradí zákazník v plné výši dle aktuálního ceníku nebo po
vzájemné domluvě.
8.
8a /*možnost č.1/ Za pronajaté vybavení, předloží zákazník platný doklad totožnosti (např. pas,
řidičský průkaz nebo občanský průkaz) zde si provozovatel vyhrazuje právo tento doklad
převzít jako jistinu (vratnou zálohu) a obsluha půjčovny jej uschová po dobu zápůjčky do
depozitu.
8b /*možnost č.2/ Za pronajaté vybavení předloží zákazník platný doklad totožnosti (např.pas,
řidičský průkaz nebo občanský průkaz), složí jistinu (vratnou zálohu) dle platného ceníku
půjčovny. Po dobu zápůjčky ji obsluha půjčovny uschová do depozitu.
9. Při předčasném vrácení zapůjčeného vybavení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části
nájemného, které zaplatil. Krom případu, kdy se prokáže oprávněnou zdravotní neschopností
od ošetřujícího lékaře (úraz, který znemožňuje využití zapůjčeného zboží či služby).
10. Zákazník je povinen dodržovat vnitřní řád lyžařského areálu a pravidla FIS pro pohyb na
sjezdových tratích.
11. Zákazník se zavazuje vrátit zapůjčený materiál, očištěný od sněhu a hrubých nečistot, ve
stavu přiměřeném opotřebení, ke kterému byl využíván v souladu s účelem jemuž je určen
a v předem domluvenou dobu, která je uvedena na dokladu. Při nedodržení zaplatí každou
další započatou hodinu dle ceníku.
12. Zákazník je oprávněn využívat zboží či služby, jejichž převzetí potvrdil svým podpisem.
Při vrácení nepoškozeného vybavení bude zákazníkovi složená jistina (vratná záloha) v plné
výši vrácena zpět.
13. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek.

