
VÝPŮJČNÍ ŘÁD – KOL, CELOODPRUŽENÝCH KOL a PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Půjčovna SKI Bižu SPORT Tanvaldský Špičák 1 

Provozovatel: 

SKI Bižu s.r.o. 
Pražská 4200/20 
466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 27300404 
DIČ: CZ27300404 

1. Kolem se rozumí jízdní kolo vybavené přední vidlicí, vhodné pro jízdu v terénu.  

2. Celoodpruženým kolem se rozumí jízdní kolo vybavené vidlicí, tlumičem a teleskopickou sedlovkou. 

3. Pouze osoba uvedená ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Nájemce), má právo používat 
zapůjčené zařízení (kolo a doplňky), jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu 
movité věci (dále jen Smlouva). 

4. K pronájmu kola či celoodpruženého kola, je nutné složit vratnou zálohu 4.000, -  

5. Pronájem celoodpruženého kola, kola, či příslušenství je možný pouze po předložení alespoň 
dvou z těchto dokladů: 

a)      platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v 
ČR pro cizince) 
b)    platný Cestovní pas 
c)      platný Řidičský průkaz občana EU 

6. Nájemce může být pouze osoba zletilá, která je plně způsobilá k právním 
úkonům. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, 
že při užíváním vypůjčeného předmětu může způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde 
zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.   

7. Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu smlouvy nebo při zapůjčení kola či jiného 
příslušenství. 

8. Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu před podpisem smlouvy a 
úhradou ceny za výpůjčku. 

9. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až 
do doby vrácení předmětu pronajímateli. 

10. Jízda na celoodpruženém kole, kole nebo koloběžce je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel 
nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem, jim zapůjčeným předmětem, a to 



na: 

 jeho vlastním majetku, 

 na jiných předmětech movitých i nemovitých, 

 na jiných osobách po celou dobu nájmu 

 za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky. 

Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna kola či celoodpružená kola uvedené v jim 
podepsané smlouvě, nebo za kola, koloběžky a příslušenství uvedené na výpůjčním voucheru 
stvrzeném podpisem.  

11. Používání vypůjčených předmětů osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě, je zakázáno. 

12. Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně 
oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V případě krádeže je nájemce povinen nahlásit tuto 
skutečnost Policii ČR.  

13. Při nedodržení termínu vrácení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen zaplatit dlužné 
nájemné za období, které přesáhlo původní dobu pronájmu.  

14. Při ztrátě či odcizení vypůjčeného předmětu uhradí nájemce pronajímateli cenu uvedenou 
v příloze tohoto řádu. 

15. Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy), na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i 
pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. 

16. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do 
deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená záloha. 

17. Nájemce je povinen se seznámit se zásadami správného užívání celoodpruženého kola, kola, 
koloběžky či dalšího příslušenství a řídit se jimi v plném rozsahu. 

18. Zapůjčené celoodpružené kolo, kolo, koloběžka či dalšího příslušenství je možno užívat 
pouze pro nekomerční účely.  

19. Nájemce je povinen vrátit elektrokolo, celoodpružené kolo, kolo, koloběžku a příslušenství 
v takovém stavu, v jakém mu bylo vydáno. 

Stanislav Hauser 

SKI Bižu SPORT 



 

Ceny celoodpružených kol, kol a příslušenství při ztrátě: 

Kolo Qayron Carma MKII TR 3 27,5" - 50.000, -Kč 

Kolo Qayron Carma MKII TR 3 29" - 50.000, -Kč 

Kolo Qayron Spyro MKII 5 - 27.000, - Kč 

Kolo Qayron Carma 120 1 -35 990, -Kč  

Kolo Qayron Carma 120 3 – 26 990,-Kč  

Apache Hawk A7 a Yamka A7 – 15.990, -Kč. 

Apache Mustang – 8.990, -Kč. 

Amulet Tomcat 20 – 5.990, -Kč. 

Amulet Tomcat 24 6.990, -Kč. 

Dema Hero – 14.200, -Kč. 

Helma R2 – 900,-Kč. 

 

 


