Všeobecné obchodní podmínky
Andrle sport diagnostics, s.r.o.
se sídlem Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk
IČ: 099 62 212,
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou
C84931.
(dále jen „pronajímatel“)
email: info@ebikejeseniky.cz
telefon: +420 728 404 558
Provozovna: Gen. Svobody 41, 787 01 Šumperk (dále jen „půjčovna“)

I. Základní ustanovení
1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly
zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dalších
účinných právních předpisů.

2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a
následujících OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na
základě smlouvy o nájmu movité věci uzavírané mezi pronajímatelem a
nájemcem.
3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti
pronajímatele a nájemce, kteří mezi se sebou uzavírají smlouvu o nájmu věci
movité.
4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o nájmu
věci movité mezi pronajímatelem a nájemcem. Případná odchylná ujednání
ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
5. Tyto obchodní podmínky a smlouva o nájmu věci movité se uzavírají
v českém jazyce.
II. Informace o poskytovaných službách a cenách
1.

Informace o cenách jsou uvedeny buď v ceníku na internetových stránkách
https://ebikejeseniky.cz/ nebo budou nájemci sděleny ústně před uzavřením
smlouvy o nájmu věci movité.

2. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na internetových stránkách je
informativního charakteru, nejedná se tak o nabídku a pronajímatel není
povinen uzavřít jakoukoliv smlouvu.
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III. Uzavření smlouvy o nájmu věci movité
1.

K nájmu elektrokola jako předmětu nájmu je nutné vlastnoručně podepsat
smlouvu o nájmu movité věci, dále je nutné podepsat předávací protokol a
podpisem vyjádřit souhlas s půjčovním řádem provozovny.

2. Smlouva o nájmu věci movité je sjednána na dobu určitou.
3. Nájemcem může být pouze osoba zletilá a plně svéprávná, jenž je způsobilá
k potřebným právním úkonům.
4. K uzavření smlouvy o nájmu movité věci je oprávněna pouze osoba, která
předloží svůj platný občanský průkaz a alespoň jeden z těchto osobních
dokladů: řidičský průkaz nebo platný cestovní pas.
5. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o nájmu movité věci
s osobou, která je nezpůsobilá k užívání předmětu nájmu nebo u které je
důvodná obava, že při užívání elektrokola může způsobit škodu či újmu sobě
nebo třetím osobám.
6. Pronajímatel si dále vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o nájmu movité věci
s osobou, u které je podezření, že je pod vlivem návykových a omamných
látek.
7. Náklady vzniklé nájemci jakožto objednateli při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na
internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí nájemce sám.
IV. Předmět nájmu
1.

Předmětem nájmu je movitá věc, konkrétně elektrokolo/a a dále potřebná
příslušenství, specifikované ve smlouvě o nájmu věci movité.

2. Předmět nájmu bude nájemci předán pronajímatelem v bezvadném stavu a
připraven k užití a s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí k řádnému
užívání předmětu nájmu.
3. Nájemce odpovídá za škodu, kterou na předmětu nájmu způsobil
porušením svých povinností stanovených těmito obchodními podmínkami
či porušením ustanovení uvedených ve smlouvě o nájmu movité věci nebo v
půjčovním řádu.
V. Platba a platební podmínky
1.

Nájemné je splatné k okamžiku podpisu smlouvy o nájmu movité věci.

2. Nájemné za předmět nájmu uhradí nájemce pronajímateli v hotovosti, při
podpisu smlouvy o nájmu movité věci.
3. Cenu za nájem movité věci jakožto předmět nájmu a případné další náklady
s tím spojené může nájemce uhradit v hotovosti k rukám pronajímatele
nebo osoby k tomu pronajímatelem pověřené..
4. V případě hotovostní platby je nájemné splatné okamžitě.
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5. Nájemným se rozumí cena za pronájem předmětu nájmu dle aktuálního
ceníku,
dostupného
na
internetových
stránkách
pronajímatele https://ebikejeseniky.cz/ nebo sjednaná individuálně mezi
pronajímatelem a nájemcem ve smlouvě o nájmu movité věci.
6. Pronajímatel vystaví nájemci jakožto objednateli daňový doklad – fakturu.
Předán osobně.
7. Webové rozhraní internetového obchodu pronajímatele obsahuje informace
o předmětu nájmu, a to včetně uvedení cen za nájem jednotlivého
předmětu nájmu. Ceny a nájemné za nájem předmětu nájmu jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
8. Nájemce je povinen složit k rukám pronajímatele jistotu (kauci) ve sjednané
výši.
9. Pronajímatel je oprávněn stanovenou jistotu (kauci) držet po celou dobu
trvání nájemního vztahu.
10. Pro případ zničení, poškození nebo ztráty předmětu nájmu, je pronajímatel
oprávněn použít prostředky složené jako jistotu (kauci). Při zničení, poškození
nebo ztrátě předmětu nájmu není podstatné, zda je zavinění na straně
nájemce. Pronajímatel je oprávněn použít jistotu (kauci) na úhradu
nájemného v případě, kdy je nájemce v prodlení s vrácením předmětu
nájmu.
11. Jistota (kauce), popřípadě její nespotřebovaná část, bude pronajímatelem
nájemci vrácena při zpětném předání předmětu nájmu nájemcem do rukou
pronajímatele.
VI. Podmínky nájmu a užívání předmětu nájmu
1.

Nájemce je povinen seznámit se s ovládáním předmětu nájmu - elektrokola
a ověřit si technický stav předmětu nájmu před podpisem smlouvy o nájmu
movité věci a před podpisem předávacího protokolu. Dále je povinen
seznámit se s potřebnou obsluhou předmětu nájmu, jakož i s jeho základní
údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování a transport elektrokola.

2. Nájemce je povinen seznámit se s půjčovním řádem pronajímatele a
zavazuje se pravidla a pokyny v něm uvedené respektovat a dodržovat.
3. Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu a při provozu předmětu
nájmu dodržovat všechny platné právní předpisy, zejména pravidla silničního
provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě či újmě na majetku či zdraví
jeho nebo třetích osob.
4. Nájemce je povinen používat předmět nájmu pouze k účelům, ke kterým je
předmět nájmu určen a pouze na komunikacích, které jsou určeny pro
provoz předmětu nájmu a to způsobem, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení či
poškození předmětu nájmu.
5. Nájemce se zavazuje zaplatit případné pokuty za přestupky jím spáchané
v době trvání smlouvy o nájmu movité věci.
6. Nájemce je oprávněn převzít elektrokolo jako předmět nájmu s technickou
závadou, která nebrání jeho běžnému využití. Pokud zjistí drobné závady a
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poškození, jenž nemají vliv na bezvadný provoz předmětu nájmu, upozorní
na to pronajímatele a tento stav bude zapsán do předávacího protokolu.
7. Právo nájemce užívat předmět nájmu zaniká uplynutím sjednané doby
nájmu. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu ve sjednané
době, v řádném stavu a na místě sjednaném mezi smluvními stranami ve
smlouvě o nájmu movité věci.
8. Při nedodržení termínu vrácení předmětu nájmu je nájemce povinen
zaplatit pronajímateli dlužné nájemné za období, které přesáhlo původně
sjednanou dobu nájmu včetně penále, které je specifikované ve smlouvě o
nájmu movité věci. Dlužné nájemné bude odečteno ze složené jistoty
(kauce).
9. V případě předčasného vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli
nevzniká nájemci nárok na vrácení celé ani části sjednaného nájemného.
Dále nájemci nevzniká nárok na změnu termínu zapůjčení předmětu nájmu.
10. Pronajímatel si vyhrazuje právo na nezapůjčení předmětu nájmu z
provozních důvodů (špatné počasí, nadměrná poptávka, apod.)
11. Pronajímatel může odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a účinností,
pokud nájemce nepředá zpět pronajímateli předmět nájmu včas. Dále může
pronajímatel odstoupit od této smlouvy před uplynutím doby sjednaného
nájmu pokud nájemce neuhradí sjednané nájemné nebo poruší své
povinnosti obsažené v těchto obchodních podmínkách, ve sjednané
smlouvě o nájmu movité věci nebo v půjčovním řádu.
12. Nájemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud mu bude předmět
nájmu předán ve stavu nezpůsobilém k jeho užívání.
13. Přílohou všeobecných obchodních podmínek je vzorový formulář pro
odstoupení od smlouvy.
VII. Povinnosti nájemce
1.

Zásady správného a vhodného užívání předmětu nájmu jsou nájemci
vysvětleny při převzetí předmětu nájmu. Nájemce podpisem smlouvy o
nájmu věci movité stvrzuje tuto skutečnost.

2. Nájemce je při používání předmětu nájmu povinen dodržovat veškeré platné
právní předpisy. Případné následky z porušení povinností stanovených
příslušnými zákony jdou zcela k tíži nájemce a ten za ně nese veškerou
odpovědnost.
3. Nájemce je povinen řídit se příslušnými právními předpisy a dodržovat
závazná pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. Nájemce je povinen předmět nájmu užívat výlučně k účelu, k němuž je
předmět nájmu určen.
5. Zakazuje se užívání předmětu nájmu pod vlivem alkoholu či jiných
omamných látek.
6. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na
předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce
bezodkladně informovat pronajímatele.
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7. V případě vzniku škody na předmětu nájmu, případně jeho ztrátě či odcizení,
se nájemce zavazuje k úhradě takto vzniklé škody. Pro případ ztráty či
odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen k náhradě škody ve výši
obvyklé tržní ceny předmětu nájmu.
8. Nájemce je dále povinen zdržet se provádění jakýchkoliv změn či úprav na
předmětu nájmu, vyjma situací, kdy je třeba běžné údržby předmětu nájmu.
Tyto nájemce provádí na své náklady a odpovědnost.
9. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě či třetí osobě nezpůsobil škodu
či jinou újmu.
10. Nájemce je povinen řídit se půjčovním řádem pronajímatele a prohlašuje, že
se s ním řádně a dostatečně seznámil.
VIII. Závěrečná ustanovení
1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené
smlouvy o nájmu věci movité.

2. Zapůjčený předmět nájmu užívá nájemce na vlastní nebezpečí.
3. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na
majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním
zapůjčeného předmětu nájmu.
4. Pronajímatel si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit či
doplňovat. Případné změny všeobecných obchodních podmínek budou
oznámeny na webových stránkách pronajímatele https://ebikejeseniky.cz/
Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
5. Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem
jejich zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se
budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.
6. Pokud se ukáže, že jsou některá ustanovení těchto všeobecných obchodních
podmínek neplatná, nemá tento fakt vliv na platnost ostatních ustanovení
všeobecných obchodních podmínek.
7. Všechna práva k webovým stránkám pronajímatele, zejména autorská práva
k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek,
loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pronajímateli. Je zakázáno kopírovat,
upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu
pronajímatele.
8. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí těmito všeobecnými
obchodními podmínkami, půjčovním řádem a sjednanou smlouvou o nájmu
věci movité. Právní vztahy v těchto dokumentech výslovně neupravené se
řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
9. Nedílnou součástí sjednané smlouvy o nájmu movité věci jsou i tyto
všeobecné obchodní podmínky a půjčovní řád pronajímatele.
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V Šumperku 1. 4. 2021
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