
Půjčovní řád | splitboardové vybavení
Pronajímatel: Exil.cz, Švýcarské nábřeží 802/6, 779 00 Olomouc, +420 607 245 805, pujcovna@exil.cz

1. K zapůjčení potřebuješ:
► občanský průkaz (nebo řidičský průkaz, pas)
► peníze v hotovosti na zaplacení zálohy a půjčovného

2. Smlouva
► sepíšeme nájemní smlouvu, originál zůstává v Exil.cz, kopii a vypůjčené věci si odnesete s sebou
► při přebírání vybavení počítejte s časem na kontrolu přebíraného vybavení a základním 
    seznámením s vybavením

3. Vrácení vypůjčených věcí
► věci by měly být čisté a usušené
► na změny, závady a poškození vybavení upozorni předem přebírajícího:  pak je možné dohodnout 
    opravu, náhradu dílu apod, v opačném případě požadujeme náhradu věci
► přines kopii smlouvy, potvrdíme Ti na ni převzetí věcí

Rezervace a zapůjčení: 
► on-line rezervačním formulářem
► e-mailem: pujcovna@exil.cz
► telefonicky: +420 607 245 805 
► osobně: Exil.cz, Švýcarské nábřeží 802/6, 779 00 Olomouc

Všeobecné podmínky

► Splitboard používáte na vlastní riziko.
► Půjčovné je splatné v den rezervace nebo zapůjčení a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem 
     vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu.
► Zákazník odpovídá za ztrátu a nepřiměřené poškození vybavení.
► Dny zapůjčení a navrácení se neúčtují.
► Při nepřiměřeném poškození může být strhnuta část zálohy, ve výjimečných případech záloha celá.
► Pokud budete chtít využít služeb naší půjčovny, nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz nebo pas!
► Vybavení na zapůjčení nezasíláme poštou. Je nutné si vybavení vyzvednout osobně na prodejně 
     Exil.cz v Olomouci.
► Půjčovné a vratnou zálohu je třeba uhradit jen v hotovosti.
► Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí převzetí vybavení a složení kauce splatné při převzetí 
     vybavení pouze v hotovosti.
► Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného. 
► Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním 
     majetku nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. 
► Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky. 
► Sportovní vybavení není v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému poškození či zničení ani proti 
     ztrátě či krádeži. V případě zájmu nájemce o pojištění si toto celé zajišťuje nájemce sám. 
► Při ztrátě či odcizení vybavení propadá nájemci celá kauce. Pronajímatel má právo použít kauci na 
    úhradu škody, která vznikla při použití sportovního vybavení nájemcem. Jakož i na úhradu dalších 
    pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Poškození způsobené nesprávným užíváním vybavení (např. 
    jízda po nedostatečně vysněženém terénu či po silnici ošetřené štěrkovým posypem) nebo pokud bude 
    zřejmé, že vybavení nebylo použito tam, kde se má používat (pokud bude do skluznice zadřený štěrk 
    z cesty nebo skluznice bude nadměrně poškozená proti době zapůjčení) a bude jasné, že výzbroj nebyla 
    řádně používána, za takovou škodu odpovídáte a bude vám účtována. 
► Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot a sněhu. V opačném případě je nájemci účtován 
     jednorázový poplatek 100,- Kč za vyčištění vybavení. 
► Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve 
     výši denního nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny.
► Ceník škod vzniklých při zápujčce splitboardového vybavení je přílohou nájemní smlouvy a pokud
     bude vybavení poškozeno, bude vám účtován příslušný poplatek. 
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Platnost řádu, podmínek, ceníku půjčovného a ceníku vzniklých škod je platný od 1. 9. 2019.
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