Smluvníí podmíínky
Půjčovní řád
1. Sportovní potřeby (dále jen vybavení) se půjčují na základě jednoho platného dokladu
totožnosti osobám starším 1 -ti let. Bez platného dokladu totožnosti vybavení nepůjčujeme.
2. Vybavení se půjčuje na dobu dohodnutou s nájemcem.
3. Na rezervované vybavení se vybírá záloha ve výši 50% z celkové ceny půjčovného (tj. včetně
dopravy) splatná do 14 dnů od vystavení dohody o rezervaci. Doplatek půjčovného bude
uhrazen buď hotově při předání vybavení nebo bezhotovostně nejpozději den před vyplutm
na konto půjčovny.
4. Nebylo-li vybavení odebráno v dohodnutém termínu, bude půjčovné za nevyužité dny
účtováno ve výši 50% ceny půjčovného.
5. Pokud nájemce neodevzdá půjčovně vybavení v dohodnutém termínu, zaplat půjčovně za
každý i započatý den nájemné ve výši dvojnásobku normálního nájemného a to až do jeho
vrácení.
6. Při převzet vybavení je nájemce povinen se seznámit se stavem zapůjčeného zboží. Případné
závady se uvedou ve smlouvě.
7. Nájemce nebude sjíždět náročné úseky a jezy, u kterých je riziko poškození pronajatého
vybavení.
. Nájemce je povinen dodržovat právní předpisy a ustanovení pro splouvání vodních toků.
9. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení
osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce. Pronájem zboží
dalším osobám je zakázán.
10. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým
způsobem. Je povinen zacházet s vybavením tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a jeho
nadměrnému opotřebení. Vybavení je určeno pro vodní turistiku a je nutné ho chránit před
poškozením teplem (např. oheň).
11. Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním
nebo z jiných příčin způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí
náklady na opravu nájemce.
12. Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. K zabezpečení vybavení
Vám zdarma zapůjčíme ocelové lanko a bezpečnostní visací zámek. Lodě je nutné svázat
ocelovým lankem k sobě a pak je přivázat k pevnému předmětu ( strom, sloup, zábradlí…) V
případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a
předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
13. V případě zničení pronajatého vybavení nebo jeho nevrácení z jakéhokoli důvodu je nájemce
povinen uhradit vybavení v plné maloobchodní ceně: Vydra Maku 1 000Kč, Samba 2-místná
19 000Kč, Samba 3-místná 20 000Kč, Colorado 450 22 000Kč, pádlo 600Kč, barel 700Kč,
dokladový barel 400Kč, lodní vak 700Kč, vesta 1000Kč, psí vesta 500Kč, helma 900Kč, pumpa
700Kč, házecí pytlík 400Kč, přídavná sedačka 600Kč, lanko+zámek 300Kč, houba 50Kč.
14. Po skončení nájmu se nájemce zavazuje vrátit vybavení ve stavu odpovídajícímu obvyklému
způsobu užívání s přihlédnutm k obvyklému běžnému opotřebení za dobu, po kterou byl
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předmět nájmu užíván. Nájemce se zavazuje vrátit lodě a vybavení v čistém stavu, jinak mu
bude účtována částka 100Kč/kus za vyčištění.
Při závažném porušení podmínek smlouvy má pronajímatel právo jednostranně ukončit
smlouvu dnem, kdy zjist toto porušení. Nájemce je povinen okamžitě na požádání vrátit
veškeré zapůjčené zboží a uhradit všechny náklady s tm spojené.
Vybavení si nájemce půjčuje na své vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou
zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetch osob, které byly
způsobeny v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
Všem doporučujeme používat plovací vestu po celou dobu plavby.
Barely a vaky nejsou 100% vodotěsné. Proto cenné věci, které mohou být namočením
poškozeny nebo zničeny doporučujeme neukládat do barelů bez dalšího zabezpečení (mobil,
kamera…).
Stornovací podmínky: více než 30 dní – vracíme celou zálohu, účtujeme si pouze 200Kč
manipulační poplatek, 29-14 dní – vracíme 50% ze zálohy, 13-7 dní – vracíme 25% ze zálohy,
6 dní a méně – záloha propadá.
V případě vyhlášení povodňové aktivity nebo při nesjízdnosti řeky pro nízký stav vody bude
nájemci vrácena celá záloha.
Smlouva se stává závaznou pro obě strany po zaplacení ceny za zapůjčené vybavení a po
podpisu smlouvy o pronájmu sportovních potřeb.

Platné od 1.3.2019
Terka a Rizan
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