
Smlouva o pronájmu koloběžky 

Pronajímatel: TJ Sokol Havlovice, z.s., Havlovice 146, 542 32 Úpice 

IČ:13586424, DIČ:CZ13586424 

Provozovna: Sportovní areál Havlovice 

Nájemce: ……………….……………………………………………………………………….……………...  

Datum narození:……………..….………………………….…č.O.P:.……………………….……..….. 

Adresa……………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………….……………. 

Tel. kontakt:………….……………............... 

Předmět nájmu:  

Název Kusy Výrobní č.  Přísl. Vel. Kusy Barva 

KOSTKA HILL  20893  Přilba L/XL  Červená 

KOSTKA HILL  20919  Přilba LONGUS L/XL  Červená 

KOSTKA HILL  36255  Přilba LONGUS XS/S  Černá 

KOSTKA TOUR  36038  Přilba BRIGADE XS/S  Červená 

KOSTKA TOUR  34552  Přilba RAZIER M/L  Barevná 

KOSTKA TOUR  36240  Přilba RAZIER M/L  Barevná 

KOSTKA KID  Růžová  Servisní sada    

KOSTKA KID  Zelená  Zámek    

 

Doba nájmu od ................................do ..............................................tj. počtem dnů nájmu........................................... 

 

Celková cena dle výše uvedené doby nájmu: ...................................... 

 

Výše složené vratné zálohy: ..................................... Převzal:…………………………………… Dne:……………………………………… 

 

V Havlovicích, dne………………………………… 

Podpis pronajímatele:          Podpis nájemce: 

 

 

 

 

 



Smluvní podmínky 

V případě nedodržení dohodnutého termínu vrácení předmětu se nájemce zavazuje k úhradě cenového rozdílu dle 

sazebníku zápůjček. 

V případě vrácení znečištěného předmětu může pronajímatel účtovat nájemci poplatek do výše 200 Kč. Nájemce je 

povinen používat svěřený předmět jen k určeným účelům a udržovat jej ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím    

k obvyklému opotřebení. Pronajímatel předá nájemci předmět ve funkčním a nepoškozeném stavu. Nájemce vrátí 

pronajímateli předmět v původním stavu. V případě poškození, ztrátu či odcizení zapůjčeného předmětu bude nájemci 

účtována finanční částka adekvátní výši tohoto poškození, nebo částka za předmět nový (pouze v případě ztráty, 

krádeže, či v případě nerentabilní opravy). Nájemce není oprávněn půjčovat svěřený předmět třetí osobě a bude jej 

chránit před ztrátou, odcizením, zneužitím, poškozením či znehodnocením, za což nese plnou odpovědnost. V případě 

krádeže svěřeného předmětu je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost policii a předložit půjčovně protokol            

o ohlášení krádeže. Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Pronajímatel nenese žádnou 

zodpovědnost za škody na zdraví a majetku Nájemce nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním 

pronajatého vybavení.      V případě nevrácení vybavení je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu, která je vyčíslená 

podle aktuální ceny na trhu do 30 dnů od ukončení smlouvy. Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím 

prokazatelně spáchané v době pronájmu sportovního vybavení. Nájemce byl seznámen, s obsluhou svěřeného 

předmětu a byl poučen o způsobu používání. Nájemce se zavazuje neprovádět jakékoliv zásahy na koloběžce. Nájemce 

si je vědom vhodnosti použití ochranných pomůcek (přilba chrániče atd...) 

Veškeré platby uvedené ve smluvních podmínkách je nájemce povinen uhradit před započetím pronájmu, uvedeném 

v této smlouvě. Pronajímatel je oprávněn využít k plnění těchto plateb sjednanou vratnou zálohu. Pronajímatel může 

ihned vypovědět tuto smlouvu, jestliže nájemce používá svěřený předmět v nesouladu s touto smlouvou. Nájemce 

svým podpisem potvrzuje převzetí stroje a prohlašuje, že byl seznámen s jeho technickým stavem, proti kterému nemá 

žádné výhrady. Obě strany stvrzují svým podpisem, že jsou s podmínkami této smlouvy seznámeny a zavazují se k jejich 

plnění. 

Kompletní Provozní řád je na vyžádání u obsluhujícího personálu. 

Prohlašuji, že jsem si přečetl smluvní podmínky a souhlasím s nimi. Byl jsem seznámen se všemi podmínkami, 

rozsahem a způsobem použití zapůjčeného sportovního vybavení. Svým podpisem také dávám souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů 

V Havlovicích, dne ………………………………………………………….. 

Podpis nájemce     ………………………………………………………….. 

Potvrzujeme vrácení zapůjčeného vybavení v bezvadném stavu ANO NE 

(*nehodící se škrtněte) 

Poznámky: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Výše vrácené zálohy: …………………………………………… Převzal: ………………………………….. 

V Havlovicích, dne ………………………………………….. 

Podpis pronajímatele ……………………………………… 


