
Výpůjční řád elektrokol a ceník
Elektrokolem se rozumí dopravní prostředek vybavený dle přílohy č.13 vyhl. č.341/2002 Sb.
K pronájmu elektrokola je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku.
Pronájem kola je možný pouze po předložení jednoho z těchto dokladů:
1. platný občanský průkaz
2. platný cestovní pas
Dále vypůjčitel musí předložit další platný doklad s fotografií.
Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.
Nájemné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy.
Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu a provést krátkou
zkušební jízdu.
Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět až do doby
vrácení předmětu nájemce.
Jízda na vypůjčeném ekole, jehož vlastníkem je Skiareál Karolinka, s.r.o. je na vlastní
nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím
zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i
nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu
trvání nájmu.
Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola - elektrokola s příslušenstvím, uvedená v jím
podepsané nájemní smlouvě stvrzené svým podpisem.
Předání jízdních kol osobě, která není uvedena v nájemní smlouvě je zakázáno.
Při poškození a ztrátě, či odcizení je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně
pronajímateli. V případě krádeže je nutné neprodleně kontaktovat Policii ČR.
Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci je nájemce povinen zaplatit nájemné dle ceníku.
Při ztrátě či odcizení vypůjčených věci hradí vypůjčitel plnou cenu uvedenou v Ceníku, který
je součástí Výpůjčního řádu.
Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu do
deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nepokryje složená
záloha.
Pronajímatel má právo použít zálohu na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu
vzniklých vůči nájemci.
Výpůjční řád a Ceník Půjčovny elektrokol je součástí nájemní smlouvy a svým podpisem na
ni se Vypůjčitel zavazuje plnit ho v jeho plném rozsahu.



Ceník zapůjčení ekol:
půldenní (4 hodiny) - 550 Kč
celodenní (kolo je nutné vrátit nejpozději do 9:00 následujícího dne) - 850 Kč / den
dvoudenní (výpůjční doba začíná v 9:00 a končí nejpozději v 9:00 dne, který připadá na
konec sjednané doby výpůjčky) - 800 Kč / den
vícedenní (výpůjční doba začíná v 9:00 a končí nejpozději v 9:00 dne, který připadá na konec
sjednané doby výpůjčky) - 700 Kč / den

Při nedodržení výpůjční doby poplatek za každou započatou 1 hodinu - 100 Kč / hodina
Vyčištění silně znečištěného ekola - 150 Kč
Vratná záloha za každé ekolo činí 5.000 Kč. Cena se platí za každé zapůjčené ekolo, popř.
dle domluvy



Zásady správného používání
elektrokola

1. Nájemce je před každým užitím elektrokola (dale jen ekolo) povinen zkontrolovat
jeho technický stav.

2. Nájemce smí používat ekolo pouze na veřejných komunikacích a značených
cyklostezkách. Ekolo není určeno pro jízdu v terénu (offroad).

3. Nájemce je povinen dodržovat maximální nosnost ekola (120kg). Elektrokolo je
určeno pro převoz pouze jedné osoby.

4. Nájemce je povinen vrátit ekolo a příslušenství v bezvadném a čistém stavu.
5. Dojezdová vzdálenost (60-120km) závisí na hmotnosti jezdce a nákladu, profilu

terénu, povětrnostních vlivech (teplota, vítr), technickém stavu ekolo, stylu jízdy a
také na fyzických dispozicích samotného jezdce. Časté brždění a rozjíždění, jízda do
strmého kopce, podhuštěné pneu snižují rychleji kapacitu baterie. Plynulou jízdou a
stejnoměrným šlapáním lze dosáhnout nejlepších výsledků.

6. Je zakázáno zasahovat do zapojení elektromotoru, řídicí jednotky, baterie, či instalace
ovládaní brzd. V případě zjištění jakékoliv zde popsané manipulace s ekolem je
nájemce povinen tuto skutečnost nahlásit pronajímateli, jakož i uhradit vzniklou
škodu.

7. Je zakázáno používat jiný typ nabíječky pro nabití ekola než jaká byla poskytnuta.
Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené použitím jiných či nehomologovaných
výrobků.

8. Ekolo není dovoleno nechávat zaparkované na přímém slunci nebo dešti. Vlivem
přírodních jevu by mohlo dojít k jeho poškození.

9. Nájemce je povinen zabezpečit ekolo před krádeží následujícím způsobem:
a. Rám ekola musí být během parkování připevněn zapůjčeným cyklozámkem k

pevně ukotvenému předmětu nebo ke stojanu na kola, který nemusí být
pevně ukotven v zemi nebo k pevné části automobilu nebo k
uzamykatelnému nosiči kol na automobilu.

b. V uzamčených místech není uzamčení kola cyklozámkem vyžadováno.
Uzamčeným místem se rozumí stavebně ohraničený prostor, který nájemce
po právu užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře
a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny
všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken,
okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž
demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí



být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými
nástroji, jako jsou šroubovák, kleště,maticový klíč apod.

10. Tyto zásady jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu ekola.

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


