Provozní řád půjčovny a podmínky smlouvy – objednávky
pronájmu motorových člunů.

1. Všeobecné podmínky půjčovny závazné pro pronajímatele a nájemce
2. Požadované doklady a podmínky pro fyzickou osobu
Nájemce může být pouze osoba starší 18 let
Dva platné doklady, např. občanský průkaz nebo pas
3. Požadované podklady a podmínky pro cizince
Nájemce může být pouze osoba starší 18 let
Dva platné doklady, např. pas, druhý doklad řidičský průkaz
4. Platba
Nájemce uhradí pronájem dle platného ceníku v hotovosti při převzetí člunu
(platební kartou)

včetně zálohy

5. Záloha
Záloha 3.000,- Kč za každý zapůjčený člun je vybírána v hotovosti při převzetí člunu za
účelem náhrady nákladů vzniklých při porušení nájemní smlouvy- objednávky ( např.
poškození člunu, poškození a ztráta příslušenství, vrácení člunu hrubě znečištěného atd.)
6.

Smlouva o pronájmu – objednávka
Smlouva o pronájmu – objednávka se uzavírá mezi pronajímatelem VODPOČÍVÁRNA s.r.o.,
IČ : 291 50 167, se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1 zapsaná v OR, vedeného MS
v Praze, oddíl C, vložka 204408 a nájemcem na dobu určitou počínaje dnem, rokem a
hodinou podpisu nájemní smlouvy.
Smlouva o pronájmu zaniká uplynutím sjednané nájemní doby a vracením člunu
s příslušenstvím.

7. Podmínky pronájmu motorového člunu a příslušenství včetně jeho používání
8. Nájemce je povinen se seznámit se smluvními podmínkami pronájmu, provozním řádem
půjčovny, ceníkem, půjčovním řádem a příslušenstvím člunu a příslušenství zkontrolovat zda
je vše náležitém a funkčním stavu a seznámit se s obsluhou člunu. Z důvodu bezpečnosti
s doporučením používat certifikovanou ochrannou přilbu, pevnou obuv, rukavice.
9. Svým podpisem nájemce stvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami pronájmu včetně
provozního řádu, ceníku, dále souhlasí s tím, že nájemce si člun a příslušenství půjčuje na
vlastní nebezpečí. Nájemce je povinen dodržovat veškeré obecně platné předpisy a počínat si
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tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví, nájemce je povinen předmět pronájmu
s příslušenstvím zabezpečit proti poškození a odcizení.
Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví nájemce a nebo
třetích osob, které byly způsobené v souvislosti s pronájmem člunu a příslušenství.
Při předčasném vrácení předmětu pronájmu s příslušenstvím nevzniká nájemci nárok na
vrácení části nájemného.
Nájemce je povinen užívat člun a vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno. Nájemce je
povinen zacházet s předmětem pronájmu s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na
předmětu nájmu a vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení a je povinen ho chránit před
mechanickým poškozením. Nájemce je povinen ihned oznámit veškeré závady, které se na
člunu a příslušenství během užívání předmětu pronájmu s příslušenstvím projeví a vyžadují
opravu na mobilní telefon +420 605 03 03 33, nebo na emailové adresy
info@vodpocivarna.cz, info@elektrokolobezky.cz . V případě poškození předmětu pronájmu a
příslušenství, hradí tuto výši škody nájemce v plné výši na základě platných cen
autorizovaného servisu. Nájemce je povinen člun s příslušenstvím vrátit očištěn bez hrubých
nečistot, v případě, že tomu tak není je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek 200,- Kč.
Nájemce je povinen mít stále pod dohledem předmět pronájmu včetně vybavení a
příslušenství. V případě krádeže předmětu pronájmu s příslušenstvím ( člunu ) je nájemce
povinen neprodleně přivolat policii ČR a ohlásit tuto skutečnost okamžitě pronajímateli na
mobilní telefon +420 605 03 03 33, na emailové adresy
info@vodpocivarna.cz,
info@elektrokolobezky.cz. Dále předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže policii ČR .
Po uplynutí doby, na kterou byl sjednán předmět pronájmu a vybavení, zaniká právo užívat
předmět nájmu včetně vybavení a nájemce je povinen předmět pronájmu a vybavení vrátit
pronajímateli na sjednaném místě a ve sjednanou dobu ( provozovna- půjčovna). V případě
nedodržení místa a doby předání předmětu pronájmu s příslušenstvím je nájemce povinen
uhradit pronajímateli vzniklé náklady či škody s tímto spojené dle aktuální ceny na trhu ( dle
ceníku půjčovny), jedná se především za pozdní vrácení předmětu pronájmu s příslušenstvím
bez předchozí dohody s pronajímatelem za cenu dvojnásobku půjčovného vyplývajícího
z platného ceníku.
Nájemce přebírá veškerou zodpovědnost za předmět pronájmu a příslušenství. V případě
nevratného poškození předmětu pronájmu a příslušenství(zničení) nebo nevrácení
příslušenství z jakýchkoli důvodů je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu ihned a nebo
nejpozději do 7 dnů od doby, kdy k této skutečnosti došlo.
Nájemce převzal člun ( předmět pronájmu ) s příslušenstvím dle nájemní smlouvy a
půjčovního řádu ve funkčním stavu a měl možnost se o jeho stavu přesvědčit.
Nájemce potvrzuje, že osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou
dle ochrany vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména zákona č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tyto údaje jsou použity pro komunikaci
se zákazníkem, jedinou možnou výjimkou je způsobená škoda nájemcem nebo odcizení
předmětu pronájmu a příslušenství, kdy tyto údaje budou poskytnuty policii ČR a
zainteresovaným třetím osobám, které vzniklou škodu řeší.

18. Nájemce prohlašuje, že je plně způsobilý k jízdě na motorovém člunu s příslušenstvím, není
pod vlivem alkoholu, drog, psychotropních látek, léků, které mohou ovlivnit jeho schopnosti
při provozování motorového člunu s příslušenstvím.
19. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek pronájmu, půjčovního řádu a platného
ceníku pronájmu motorových člunů včetně poskytovaných služeb.

20. Kontakt, rezervace a objednávky pujcovnamotorovychclunu.cz, Areál ZDRAVÉ VODPOČÍVÁRNY
– zátoka, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, Hlavní město Praha, Czech Republic, provozní doba od
10.00 do 20.00 hodin ( půjčování a dobu lze upravit dle požadavků klienta a počasí ) , telefon
+420 605
03
03
33,
email
:
info@pujcovnamotorovychclunu.cz
,
web : www. pujcovnamotorovychclunu.cz .
21. Tento provozní řád půjčovny a podmínky pronájmu vzniklé ze smlouvy o pronájmu, jakož i
práva povinnosti z tohoto provozního řádu půjčovny a podmínek pronájmu, se řídí platnými
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném
znění.

