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Provozní a půjčovní řád 

 

 

Práva a povinosti provozovatele: 

 

1) Půjčovna je povinna zákaznikovi vypůjčené vozidlo předat v řadném technickém stavu. 

 

2) Půjcovna odpovídá za skutečnost, že vypůjčované vozidlo odpovídá českým právním předpisům. 

 

3) Půjčovna je povinna předat zákazníkovi všechny potřebné doklady k vozidlu, jsou li předepsány právním předpisem, a je-li 

stanovena povinnost pro obsluhu mít tyto předpisy u sebe. 

 

4) Půjčovna je povinna zákazníka seznámit s obsluhou vypůjčovaného vozidla,pokud zákazník neprohlásí,že seznámení s 

obsluhou nepožaduje.Toto prohlášení se vyznačí v předávacím protokolu.Seznámení s obsluhou se může týkat jen drobných 

odlišností. 

 

5) Půjčovna je povinna při předání vozidla vyplnit se zákazníkem protokol a vyznačit v něm poškození věci,datum a čas vypůjčení 

vozidla,výši složené zálohy a předpokládaný čas vrácení motocyklu. 

 

6) Při vrácení vozidla je půjčovna povinna spolu se zákazníkem zkontrolovat ho a do protokolu zapsat poškozeni vozidla vzniklá 

v době výpujčky, datum a čas vrácení motocyklu, celkovou cenu nájmu, vyúčtovat složenou zálohu a potvrdit uhrazení ceny. 

 

7) Pujčovna si může pro svoji jistotu zákazníka vyfotografovat společne se zapůjčeným motocyklem. 

 

8) Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno Policii ČR.Vozidla jsou havarijně pojištěna a zákazník se v případě poškození 

podílí na škodě do výše složené kauce. 

 

9) V připadě porušení smlouvy nájemcem je možno motocykl okamžite odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého 

pozemku nájemce, s čimž nájemce souhlasí...zároven nájemce hradí veškeré škody a náklady. 

 

 

 

Práva a povinnosti zákazníka: 

 

1) Zákazník je povinnen si vozidlo před převzetím prohlédnout a zkontrolovat zda případné nedostatky či poškození jsou zapsány 

v protokolu. na pozdejší reklamace nebude brán zřetel. 

 

2) Zákazník je povinnen složit požadovanou zálohu v hotovosti. 

 

3) Zákazník si může vypůjčit jen vozidlo ke kterému má řidičské oprávnění a zkušenosti. 

 

4) Pokud zákazník nepožaduje seznámit s obsluhou motocyklu, je povinnen sdělit tuto skutečnost provozovateli a potvrdi ji v 

protokolu. Seznámení se muže týkat jen drobných odlišností 

 

5) Zákazník je povinnen vrátit vozidlo ve stavu v jakém jej převzal a v připadě poškození zaplatit vzniklou škodu. 

 

6) Zákazník ručí i za škodu způsobenou ztrátou či znehodnocením dokladů k věci které spolu s věcí obdržel spolu s věcí ve 

vypůjčce, pokud ztáta či znehodnocení neumožní věc dále řádně provozovat (TP, klíčky apod.). 

 

7) Zákazník je povinnen znát právní předpisy nutné k obsluze vypůjčovaného motocyklu.Pokud je třeba k obsluze vypůjčovaného 

vozidla jakéhokoli dokladu npř. řidičský průkaz. je zákazník povinen jej mít u sebe a bez vyzvání jej předložit provozovateli k 

nahlédnutí. 

 

8) Zákazník svým podpisem potvrzuje že dané vozidlo převzal v řádném technickém stavu,vozidlo nebude půjčovat jiné osobě, 

včetně klíčů od vozidla a dokladů, vozidlo bude používano v souladu se svým určením tzn. nebude úmyslně ničeno, používáno v 
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těžkém terénu, nebudou odstraňovány nápisy, nebude přetežováno apod.  

9) Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za vozidlo. 

 

10) Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušením podmínek půjčovny a je povinen toto 

pújčovně uhradit. 

 

11) Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník. 

 

 

12) Zákazník je povinnen vozidlo vrátit v dohodnutém termínu.Pokud tak neučiní účtuje se smluvní pokuta ve výši 500,- za každé 

započaté 2 hodiny.Pokud vozidlo nebude vráceno do 4 hodin bude Policii ČR hlášeno odcizení. 

 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

1) Veškeré škody na zdraví a majetku zákazníka,jakož i třetích osob,vzniklé v souvislosti s vypůjčenou věcí jdou k tíži 

zákazníka,pokud škodu nezavinil provozovatel. 

 

2) Zákazník je povinen při používání věcí dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi.Neznalost zákona neomlouvá.Případné 

následky z porušení povinnovsti jdou k tíži zákazníka. 

 

3) Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami pro půjčení vozidla a na důkaz toho připojuje svůj podpis na přední část 

smlouvy.Provozní a půjčovní řád je platný do odvolání. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1.3.2020 


