Všeobecné smluvní podmínky:
Klient = osoba uvedená ve výpůjční smlouvě, oprávněná jednat s půjčovnou
Půjčovna = organizace zapůjčující vybavení klientovi
1 - Vzájemný vztah mezi klientem a půjčovnou se řídí ustanovením občanského zákoníku.
2 - Klient je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým
způsobem a zacházet s ním šetrně, aby na vybavení nedošlo ke škodě a k jeho nadměrnému
opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné ho chránit zejména
před poškozením teplem. Rafty je nutné chránit před přehřátím vlivem slunečního záření
včasným upouštěním vzduchu z plavidla. Je zakázáno používat vesty jako podložku na
sezení. Klient není oprávněn půjčené vybavení užívat jiným způsobem.
3 - Klient je povinen vrátit vybavení ve sjednané lhůtě a tytéž věci, které mu byly zapůjčeny,
nikoli věci jiné stejného druhu.
4 - Užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po jejím zániku
je klient povinen vypůjčené vybavení vrátit nepoškozené.
5 - Vybavení může užívat pouze klient a osoby jím určené. V případě poškození vybavení
osobou, které klient vybavení svěřil, nese odpovědnost sám klient a zavazuje se uhradit
náklady na opravu vybavení, pokud bude oprava rentabilní. V opačném případě hradí klient
plnou pořizovací cenu dle ceníku vybavení.
6 - Klient je povinen vypůjčené věci střežit a zamykat zámkem, který obdrží jako příslušenství
raftu nebo lodě. V případě krádeže vybavení je klient povinen neprodleně ohlásit událost
policii a předložit půjčovně protokol o ohlášení krádeže.
7 - V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů, nebo v případě poškození vybavení, je
klient povinen uhradit vzniklou škodu na vybavení dle ceníku platného v okamžiku uzavření
smlouvy do 10 dnů od konce platnosti smlouvy. Klient je povinen uhradit škodu při vrácení
vybavení, nedohodne-li se s půjčovnou jinak.
8 - Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši trojnásobku
jednodenního zapůjčení za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
9 - Klient se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení včas a na místě, které bylo ve smlouvě
sjednáno.
10 - Zástupce půjčovny je povinen čekat na místě začátku nebo konce plavby maximálně 15
min. od sjednané doby. V případě nedodržení sjednané doby nebo místa startu či konce
plavby je klient povinen uhradit půjčovně náklady spojené s novou dopravou dle ceníku.
11 - Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno
běžným provozem při plavbě.
12 - Půjčovna poskytne klientovi náhradní vybavení včetně dopravy zdarma, pokud došlo k
jeho nefunkčnosti ne vinou klienta.

13 - Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese odpovědnost za
škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním
zapůjčeného materiálu.
Storno podmínky:
1 - Půjčovna je oprávněna ze závažných provozních důvodů zrušit vypůjčitelovu objednávku.
V tomto případě je povinna o tom vypůjčitele neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu
vrátit případnou zálohu.
2 - Půjčovna je oprávněna zrušit vypůjčitelovu objednávku v případě oprávněných obav o
zdraví klienta a svého majetku. Např.: vysoký stav vodní hladiny při povodních, příliš nízký
stav vodní hladiny kdy je řeka nesjízdná a hrozí poškození raftů, atd. V tomto případě je
povinna o tom klienta neodkladně informovat a v přiměřené lhůtě mu vrátit případnou
zálohu.
3 - Při zrušení objednávky klientem více než 7 kalendářních dnů před počátkem doby
zapůjčení se storno poplatky nehradí, v případě že byla složena záloha, bude do 3 dnů
vrácena klientovi.
4 - Při zrušení objednávky klientem, kde již byla zaplacena záloha, 7 a méně kalendářních
dnů před počátkem doby zapůjčení bude vypůjčiteli strhnuta 1/4 z celkové ceny objednávky
a to do 3 dnů od zrušení objednávky. Na tuto částku je půjčovna oprávněna započíst
klientem zaplacenou zálohovou fakturu.
Storno poplatky se nehradí v těchto případech:
- Při nepříznivých vodních podmínkách (záplavy, příliš nízký vodní stav).
- Pokud vypůjčitel odebere objednané vybavení v jiném termínu než objednal.
- Pokud vypůjčitel vrátí vybavení dříve, nemá nárok na vrácení částky.
Všeobecné a storno podmínky se mohou upravit dle vzájemné domluvy.

Ceník ztraceného nebo nenávratně poškozeného materiálu:










Raft Colorado 450
Kánoe
Pádlo
Vesta Hiko
Vesta König
Nafukovací pumpa
Vodácký pytel
Barel
Zámek

25 000 Kč
20 000 Kč
450 Kč
550 Kč
350 Kč
250 Kč
550 Kč
550 Kč
150 Kč

Ceník poškození raftu protržením:





Díra
Díra
Díra
Díra

do 10cm
11 – 55cm
56 – 100cm
100cm a větší

400 Kč
1 200 Kč
2 500 Kč
4 000 Kč

