
Provozní řád půjčovny Sport Šumava 
 
1.Úvodní ustanovení 
 
1.1. Půjčovna  je v hlavní sezóně otevřena denně od 9:00 do 16:00 
1.2.Půjčovna je během vedlejší sezóny otevřena dle aktuální otevírací doby, zveřejněné na 
www.sportsumava.cz,www.zadov.cz 
1.3. Půjčovna nabízí zapůjčení horských kol , elektrokol a endurokol. 
 
 

2. Podmínky zapůjčení. 

2.1. Veškeré věci se zapůjčují po předložení občanského průkazu, event. pasu, složení odpovídající 
zástavy a zaplacení půjčovného a to vždy na dobu určitou, přesně uvedenou v půjčovní smlouvě. 
2.2. Nájemce může být jen osoba starší 18 let. 
2.3.Jízdní kolo si před převzetím důkladně prohlédněte , zda na něm nejsou znatelné jakékoli závady. 
Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
2.3 Půjčovní smlouva nabývá platnosti dnem převzetí materiálu zákazníkem. 

 

3. Vrácení materiálu 
 
3.1.Půjčovní smlouva pozbývá  platnosti dnem vrácení materiálu zákazníkem. Při vrácení 
nepoškozené věci zákazník dostane zpět složenou zálohu. 
 
3.2. Zákazník je povinen vrátit zapůjčený materiál v dohodnutém termínu, čistý a ve stavu  
přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dobu vypůjčení v souladu s účelem, 
jemuž je věc určena. 
 
3.3. V případě, že zákazník nevrátí zapůjčenou věc v dohodnutém termínu, je povinen uhradit, 
vzhledem k rezervačnímu systému, za každý další započatý den příslušné půjčovné.  
 
3.4. Zákazník je povinen nahlásit prodloužení předem a to buď osobně nebo telefonicky či písemně! 
 
3.5 .Při předčasném vrácení zapůjčené věci nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části 
nájemného. 
3.6.Naše kola jsou vybavena rezervní duší, pokud bude použita , bude zákazníkovi naúčtována při 
zpětném vrácení , dle platného ceníku, který je k dispozici ve všech kancelářích. 

 
4. Způsobené škody 
 
4.1. Částečné zničení věci 
Pokud stav vrácených věcí neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit  
vzniklou škodu. Výše způsobené škody se určuje podle platného ceníku. Ceník stanovených škod je 
k dispozici ve všech kancelářích. 
 
4.2. Zákazník není povinen hradit půjčovně škodu, pokud prokáže, že škoda vznikla vadou materiálu 
půjčené věci. Zničené věci zůstávají v majetku půjčovny. 
 
4.3. Ztráta a odcizení věci 
V případě ztráty nebo odcizení věci je zákazník povinen ztrátu nahlásit pracovníkovi  
půjčovny a uhradit půjčovně smluvní pokutu. 
 
4.4. Při defektu či rozbití kola se musí pronájemce dopravit sám na místo pronajmutí- pronajímatel 
nemá povinnost zajistit dopravu kola spolu s pronájemcem. 
 

 

http://www.sportsumava.cz/


 
5.Zásady používání půjčené věci 
 
5.1.Zákazník je povinen používat půjčenou věc pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je  
povinen dbát, aby věc nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat. 
. 
5.2.Zákazník smí odkládat půjčené věci pouze na místa, které jsou zabezpečeny proti odcizení  
(úschovny kol, vyhrazené uzamykatelné prostory ubytovacích zařízení apod.). Je zakázáno 
ponechávat půjčené věci bez dohledu na volném prostranství (např. u restauračních zařízení, 
penzionů…..)  
 
 

6.Ceny 

 
6.1. Ceny jsou platné podle aktuálního ceníku na www.sportsumava.cz, www.zadov.cz 
 
6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen během sezóny 
 
. 

7.Závěrečná ustanovení 

7.1. Zaplacení půjčovného v půjčovně Sport Šumava je bráno jako souhlas klienta  
s tímto provozním řádem a obchodními podmínkami. 
 
7.2.. Klient dává zaplacením a podepsáním nájemní smlouvy souhlas se zpracováním svých  
osobních údajů předaných při registraci za účelem jeho řádné identifikace. Klient  
tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu.  
Sport Šumava se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č.  
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Půjčovna bude  
předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb klientovi. 
 
7.3. Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.10. 2019. 
 
4.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v tomto provozním řádu a obchodních  
podmínkách 
. 
 

http://www.sportsumava.cz/

