VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
NÁJMU SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ
společnosti MTC – invest s.r.o. jako provozovatele půjčovny sportovního vybavení v provozovně
Velké náměstí 44, Prachatice
1. Základní pojmy
1. Provozovatelem půjčovny je obchodní společnost MTC – invest s.r.o., IČ: 27126544, se sídlem
Černomořská 419/10, 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze v oddíle C, vložka 98260 (dále jen “pronajímatel”).
2. Nájemcem je osoba starší 18 let, plně svéprávná k právnímu jednání, která prokáže svoji
totožnost dvěma doklady (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz).
3. Pronajímatel poskytuje nájemci k dočasnému úplatnému užívání ve formě krátkodobého nájmu
(dále jen “nájmu”) sportovní potřeby – elektrokola, kola, elektrokoloběžky, koloběžky, vozík za
kolo (dále jen “věc”).
4. Nájemce rezervuje věc buď prostřednictvím rozhraní www.bestbikes.cz nebo osobně na místě
v půjčovně na adrese Velké náměstí 44, Prachatice. Zrušení rezervace podléhá storno
poplatkům, a to tak, že za zrušení rezervace v době 24 a méně hodin do zvolené doby rezervace
je stanoven storno poplatek 100% zaplacené částky, za zrušení rezervace v době do 72 hodin je
stanoven storno poplatek 50% zaplacené částky a za zrušení rezervace v době do 120 hodin je
storno poplatek 30% zaplacené částky.
5. Věc je půjčena za úplatu (nájemné) stanovené v Ceníku.
6. Vzájemná práva a povinnosti spojená s nájmem věci se řídí ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012
Sb.
2. Smlouva o nájmu
1. Smlouva o nájmu je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem podpisem výpůjčního listu,
zaplacením nájmu a kauce a předáním věci. Jednou nájemní smlouvou lze pronajmout více věcí.
2. Pronajímatel může odepřít uzavření smlouvy osobě zjevně pod vlivem alkoholu, návykových či
omamných látek či ve stavu zjevně nezpůsobilém k užívání věci.
3. Smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou, přičemž doba počíná běžet okamžikem podpisu
listiny o převzetí věci, není–li sjednán v rezervačním systému čas zahájení jinak. Je-li věc
rezervována prostřednictvím rozhraní www.bestbikes.cz, počátek doby nájmu je vymezen
dobou, kterou si nájemce zvolil v rezervaci, přičemž pozdější vyzvednutí věci na půjčovně
z důvodu ležících na straně nájemce nemá za následek prodloužení doby nájmu.
4. Podmínkou uzavření smlouvy je složení kauce ve výši dle ceníku půjčovny. Kauce se skládá
výlučně v hotovosti a je určena na krytí případných škod na věci a pokut.
5. Smlouva o nájmu zaniká uplynutím sjednané doby a vrácením věci.
6. Po vrácení věci řádně a bez vad vrátí pronajímatel nájemci kauci. V případně pozdního vrácení
či škody na věci či nepřiměřeného znečištění věci je pronajímatel oprávněn započíst složenou
kauci nebo její část na pohledávky vzniklé z titulu smlouvy o nájmu (např. na pokutu za pozdní
vrácení věci a na náklady vzniklé s poškozením, ztrátou či odcizením věci, náklady na čištění
věci)

3. Podmínky nájmu a užívání věci
1. Nájemce je povinen se seznámit s těmito „Všeobecnými podmínkami nájmu sportovního
vybavení“ a zkontrolovat půjčované vybavení.
2. Pronajímatel při předání věci poučí nájemce o tom, jak věc používat. Nájemce bere na vědomí,
že věc je určena k rekreačnímu sportování a není určena ke komerčnímu využití.
3. Převzetím věci a podpisem na předávacím protokolu nájemce na sebe bere riziko vzniku škody
na převzaté věci.
4. Právo užívat věc zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednaná.
5. Za pozdní vrácení věci bez předchozí domluvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši 200,Kč za každou započatou hodinu a půjčenou věc až do vrácení věci.
6. Za poškození věci je pronajímatel oprávněn účtovat 250,- Kč bez DPH za každých započatých 30
minut práce plus spotřebovaný materiál.
7. Za nepřiměřené znečištění věci je pronajímatel oprávněn účtovat jednorázový poplatek 500,- Kč.
8. Nájemce je povinen užívat věc pouze k účelům, ke kterým je určena.
9. Nájemce není oprávněn na věci provádět jakékoli změny, zásahy či jiné úpravy věci.
10. Nájemce je povinen při provozu věci dodržovat pokyny pronajímatele, platné předpisy, zejména
pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví.
11. V případě poškození či zničení věci zaviněním nájemce zaplatí nájemce poškození v plné výši,
dle skutečných nákladů na opravu či pořízení jiné věci.
12. Nájemce je povinen zabezpečit vypůjčené věci proti odcizení a poškození. V případě, že má
nájemce v nájmu více věcí, je povinen zabezpečit každou jednu věc samostatně.
13. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost policii, vyrozumět
pronajímatele a následně předložit pronajímateli potvrzení o ohlášení krádeže.
14. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli veškeré závady, které se na věci během užívání
projeví a vyžadují opravu.
15. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu
věci.
16. Nájemce není oprávněn věc poskytnout do užívání třetí osobě.
17. Pronajímatel nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce nebo třetích osob,
způsobené v souvislosti s užíváním pronajaté věci.
4. Závěrečná ustanovení
1. Nájemce bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou pronajímatelem jako správcem osobních
údajů zpracovávány za účelem plnění smlouvy a v zájmu ochrany oprávněných zájmů správce
na ochraně vlastního majetku (a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
kontakt), a dále k vedení databáze zákazníků a marketinkovým účelům (a to v rozsahu jméno,
příjmení, kontakt).
2. Správce osobních údajů prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v souladu s platnými právními
předpisy.
3. Nájemce souhlas s těmito všeobecnými podmínkami stvrzuje podpisem na předávacím
protokolu o předání věci pronajímatelem.
V Prachaticích 25. května 2020.
MTC – invest s.r.o.
Mgr. Kateřina Nádeníčková, jednatelka

