PŮJČOVNÍ ŘÁD
1. Veškeré věci se zapůjčují po předložení občanského průkazu, event. pasu, složení odpovídající
zástavy a zaplacení půjčovného a to vždy na dobu určitou, přesně uvedenou v půjčovní
smlouvě. Zákazníci mající trvalé bydliště mimo území Prahy a cizí státní příslušníci jsou
povinni složit zástavu v plné výši ceny půjčeného zboží.
2. V ceně za vypůjčení lyží je již zahrnuta preparace skluznic čistým parafinem prováděná před
každým půjčením a broušení hran podle uvážení pracovníka lyžařského servisu .
3. Zákazník je povinen vrátit zapůjčené zboží v dohodnutém termínu a ve stavu přiměřeném
opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dobu vypůjčení v souladu s účelem, jemuž
je věc určena.
4. V případě, že zákazník nevrátí zapůjčenou věc v dohodnutém termínu, je povinen uhradit,
vzhledem k rezervačnímu systému, za každý další započatý den příslušné půjčovné, zvýšené o
poplatek z prodlení ve výši 100% půjčovného. Tedy za každý další den dvojnásobné půjčovné.
Této sankci je možné se vyhnout, pokud zákazník nahlásí písemně nebo telefonicky
prodloužení výpůjční doby alespoň dva pracovní dny před uplynutím termínu vrácení. Při
splnění této podmínky je za každý další den účtováno běžné půjčovné.
5. Škody způsobené půjčovně
a) Částečné zničení věci
Pokud stav vrácených věcí neodpovídá běžnému opotřebení, je zákazník povinen uhradit
vzniklou škodu podle platného ceníku lyžařského servisu Dodosport.
b) Úplné zničení (znehodnocení) věci
V případě úplného znehodnocení věci a jejího předložení v půjčovně je zákazník povinen
uhradit půjčovně škodu ve výši zůstatkové hodnoty věci nebo její nepoužitelné části.
(Jestliže tedy dojde např. ke zlomení lyže, přičemž nedojde k poškození vázání, je
zákazník povinen uhradit pouze zůstatkovou hodnotu lyží bez vázání). Zákazník není
povinen hradit půjčovně škodu, pokud prokáže, že škoda vznikla vadou materiálu půjčené
věci. Zničené věci zůstávají v majetku půjčovny.
c) Ztráta a odcizení věci
V případě ztráty nebo odcizení věci je zákazník povinen uhradit půjčovně smluvní pokutu
ve výši dvojnásobku zůstatkové hodnoty věci bez omezení výší pořizovací ceny. Pokud
zákazník neohlásí odcizení nebo ztrátu věci v době, na kterou je věc půjčena, je povinen
zaplatit půjčovné za dobu, která převyšuje dobu uvedenou v půjčovní smlouvě.
6. Půjčovní smlouva nabývá platnosti dnem převzetí věci zákazníkem. Při vrácení nepoškozené
věci zákazník dostane zpět složenou zástavu.
7. V případě vrácení věci před dohodnutým termínem se peníze za vypůjčení vrací pouze proti
předložení lékařského potvrzení a to za dobu, o kterou bylo toto zboží vráceno dříve. V jiných
případech se vrací pouze 50% půjčovného za nevyužité dny.

8. Zásady používání půjčené věci
Zákazník je povinen používat půjčenou věc pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je
povinen dbát, aby věc nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat (např. je zakázáno lyžovat
na vypůjčených lyžích v terénu, kde není souvislá sněhová pokrývka, sušit lyžařskou obuv na
tepelných zdrojích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kde hrozí nebezpečí tepelného poškození,
apod.).
Zákazník smí odkládat půjčené věci pouze na místa, kde jsou zabezpečeny proti odcizení
(úschovny lyží, vyhrazené uzamykatelné prostory ubytovací zařízení apod.). Je zakázáno ponechávat
půjčené věci bez dohledu na volném prostranství (např. u restauračních zařízení, vleků apod.) a
v prostorách, které nejsou jejich provozovatelem k tomuto účelu výslovně určeny (chodby
restauračních a ubytovacích zařízení apod.).

Praktické doporučení
Při přepravě hromadnou dopravou nebo při zájezdech odpovídá za poškození, zničení nebo
ztrátu přepravovaných věcí přepravce a je nutno u něj uplatnit nároky okamžitě po zjištění škody. Ve
vlastním zájmu si tedy věci překontrolujte již při převzetí po každém ukončení přepravy. Při zjištění
ztráty nebo poškození věci si vyžádejte od přepravce písemný doklad o této události.

Přejeme vám hodně sněhu a ničím nerušenou dovolenou.

