
PŮJČOVNÍ ŘÁD:
1. Věc se pronajímá osobám starším 18 let na základě předložení OP nebo nebo pasu, 

uhrazení ceny půjčovného a složení vratné jistiny (kauce)*. Pronajímatel je 
oprávněn odmítnout pronajmout věc bez udání důvodů.

2. Věc se pronajímá na dobu dohodnutou mezi pronajímatelem a nájemcem.

3. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce se základními pravidly užívání věci, 
pokud tato pravidla nejsou obecně známa. Nájemce se zavazuje užívat věc řádně 
v souladu s jejím určením, dodržovat základní pravidla užívání věci a chránit věc 
před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce není oprávněn přenechat věc 
k užívání jiné osobě.

4. Nájemce je povinen seznámit se při převzetí věci s jejím technickým stavem.

5. Nájemné a výše jistiny jsou stanoveny dle platného ceníku a jsou splatné před 
převzetím věci.

6. Dojde-li k prodlení při vrácení věci, je nájemce povinen toto neprodleně oznámit 
pronajímateli a doplatit nájemné.

7. Při vrácení věci před dohodnutou dobou se nájemné nevrací.

8. Nájemce je povinnen vrátit právě tu věc, která je uvedena v nájemní smlouvě, 
záměna není přípustná. 

9. Nájemce je povinen vrátit věc ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení a očištěnou od hrubých nečistot. V opačném případě je 
nájemce povinen:

a. uhradit vzniklou škodu, tedy cenu náhradních dílů a úkonů potřebných pro 
vrácení věci do stavu před výpůjčkou, v případě že stav věci neodpovídá 
běžnému opotřebení

b. uhardit vzniklou škody, tedy celkovou hodnotu věci, v případě jejího odcizení, 
ztáty, nebo úplného zničení.

 Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10. Pronajímatel nenese zodpovědnost za případné úrazy a škody vzniklé při užívání 
věci.

11. Nájemce je povinen při užívání věci dodržovat tento půjčovní řád a obecně závazné 
předpisy.

12. Nájemce dává pronajímateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
předaných pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné  
identifikace jako smluvní strany a za účelem zajištění řádného plnění povinností 
smluvních stran, jakož i za účelem plnění právních povinností pronajímatele podle 
právních předpisů.

*) Vratnou jistinu (kauci) je možné složit v hotovosti, nebo pomocí blokace částky z platební karty. V 
případě platby jistiny v hotovosti vracíme částku ihned po vrácení zapůjčené věci. Pokud byla jistina 
hrazena přes karetní blokaci, lhůta pro vrácení záleží na Vaší bance (zpravidla 1 až 3 pracovní
dny).
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