Výpůjční řád půjčovny elektrokol v Milevsku
1. Pronajímatel:
Město Milevsko
nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1
IČ: 00249831, DIČ: CZ00249831
2. Půjčovna:
Turistické informační centrum Milevsko, Milevský kraj o.p.s.
Nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko 1
IČ: 26031663, DIČ: CZ26031663
3. Pronajímatel pověřuje na základě Plné moci ze dne …… Milevský kraj o. p. s. vedením agendy, týkající se
zajištěním organizační a smluvní agendy půjčovny elektrokol v Milevsku - Evidenční karta majetku Města
Milevska, inventární číslo MBMlH0009VIR.
4. Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální
asistované rychlosti 25 km/h, které je homologováno pro provoz na veřejných komunikacích.
5. Elektrokola se pronajímají a vracejí v místě Půjčovny elektrokol – Turistické informační centrum Milevsko.
Fyzicky budou vydány ze skladu příslušníky Městské police Milevsko po vyřízení výpůjčních dokladů v sídle
půjčovny.
6. Provozní doba, adresa a kontakty půjčovny:
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM MILEVSKO (Milevský kraj, o.p.s.)
Adresa TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA:
nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko
tel. 383 809 101
email: infocentrum@milevskem.cz
Provozní doba:
září – květen: Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00; So: 9:00 – 12:00; Ne: zavřeno
červen – srpen: Po – Pá: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00; So: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ne: 13:00 – 17:00
O státních svátcích (vyjma Vánoc) je otevřeno jako v neděli v hlavní sezóně, tedy od 13:00 do 17:00 hod.
7. Maximální délka výpůjčky kola je 3 dny. V poslední den výpůjčky je nájemce povinen vrátit elektrokolo
nejpozději 15 minut před koncem provozní doby půjčovny. Jedna fyzická osoba si může zapůjčit pouze jedno
elektrokolo.
8. Kola je možné se rezervovat v sídle půjčovny, na uvedených kontaktech půjčovny nebo formou rezervačního
formuláře na www.milevskem.cz. Bez potvrzení rezervace půjčovnou je rezervace neplatná. Pokud se nájemce
nedostaví (popř. nekontaktuje půjčovnu) do 30 minut po stanoveném termínu rezervace, je rezervace neplatná
a kola mohou být pronajata dalším zájemcům.
9. Zapůjčené zařízení (elektrokolo a doplňky) má právo používat pouze osoba nebo osoby uvedené ve smlouvě o
nájmu movité věci, jehož převzetí potvrdila svým podpisem ve smlouvě o nájmu movité věci (dále jen Smlouva).
10. Pronájem kola je možný pouze po předložení a zajištění fotokopie půjčovnou 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
11. Nájemce může být pouze osoba zletilá (tj. starší 18ti let), která je plně způsobilá k právním úkonům. Půjčovna si
vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním elektrokola může
způsobit škodu sobě či třetím osobám. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.
12. Nájemce je povinen před uzavřením nájemní smlouvy složit půjčovně v hotovosti částku představující kauci ve
výši 1000,- Kč za zapůjčené kolo. Půjčovna může kauci použít k úhradě nebo nápravě škod vzniklých na
elektrokole, jeho součástech či příslušenství, včetně všech škod vzniklých nadměrným opotřebením, pokud
taková škoda vznikla v souvislosti s užíváním elektrokola. Kauce propadá ve prospěch půjčovny v případě
nedodržení termínu vrácení zapůjčeného elektrokola, který je uveden v nájemní smlouvě. K tomu dává nájemce
svůj výslovný souhlas podpisem nájemní smlouvy. V případě, že nebude kauce postačovat k úhradě nedoplatků
nebo k úhradě či nápravě vzniklých škod, zavazuje se nájemce rozdíl uhradit půjčovně nejpozději do sedmi (7)
pracovních dnů poté, co o to bude půjčovnou požádán. V případě, že nájemce elektrokolo řádně vrátí půjčovně
bez poškození, a půjčovně nevznikne jiná pohledávka vůči nájemci z titulu neuhrazených plateb, vrátí půjčovna
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nájemci složenou kauci. Půjčovna přijímá a vrací složenou kauci nájemci vždy v hotovosti. Kauce jsou splatná
před převzetím elektrokola.
Půjčovné za využití elektrokol je bezplatné.
Nájemce je povinen ověřit si technický stav vypůjčeného předmětu při jeho převzetí. Po podpisu smlouvy
přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za vypůjčený předmět, a to až do doby vrácení předmětu
pronajímateli.
Půjčovna předá nájemci elektrokolo spolu s plně nabitou baterií, předními a zadními světlomety a zámkem s
klíčem. Zákazník je povinen vrátit provozovateli elektrokolo spolu s výše uvedenými věcmi v místě jeho převzetí,
v dohodnutém termínu, čistý a ve stavu, který odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s
účelem, jemuž je určen.
Jízda na elektrokole je na vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené
nájemcem, jím zapůjčeným předmětem, a to na:
a) jeho vlastním majetku
b) na jiných předmětech movitých i nemovitých
c) jiných osobách
d) za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jim podepsané smlouvě o nájmu
stvrzené svým podpisem až do doby vrácení.
Používání předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve smlouvě, je zakázáno.
Při poškození, ztrátě, či odcizení vypůjčeného předmětu je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto
skutečnost pronajímateli.
Během doby nájmu nesmí nájemce opustit kolo odemčené nebo nezajištěné.
Při nedodržení termínu vrácení půjčené věci propadá kauce dle bodu 9. Půjčovně.
Při ztrátě či odcizení vypůjčených věcí uhradí nájemce pronajímateli jejich cenu. Elektrokolo značky APACHE
Hawk E5 černá barva (sériová čísla: S017YH13922, S017YH15985, S017YH13882) – cena 28971,- Kč; APACHE
Yamka E5 černá barva (sériová čísla: S017YH16632, S017YH18366, S017YH16550) – cena 28971,- Kč; APACHE
Tanka 26“ černá barva (sériová čísla: S017YH6388, S017YH6566) – cena 19458,- Kč.
Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou vypůjčeného předmětu do deseti dnů od
obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
Nájemce byl seznámen tímto výpůjčním řádem, což stvrzuje svým podpisem v nájemní smlouvě, nájemce se
bude tímto výpůjčním řádem řídit v plném rozsahu.
V případě nadměrného znečištění kola bude nájemci účtován poplatek 250,- za umytí kola.
Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné tento
konzultovat s půjčovnou.
Bezpečnost: Kola procházejí pravidelnými servisními prohlídkami. Pronajímatel ani půjčovna nenese žádnou
odpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví nebo škody týkající se nájemce v důsledku neopatrného chování.
Zdarma ke kolům poskytujeme zámky pro jejich bezpečné uzamčení. Pokud během výpůjčky kola zamykáte na
veřejně přístupných místech: o zamykejte vždy kolo za rám, nikdy ne za kola, o zvažte, zda předmět či
konstrukce, ke kterým kolo uzamykáte, jsou dostatečně pevné (např. sloupky dopravních značek mohou být
vytaženy z chodníku). Vyvarujte se uzamykání kol na opuštěných místech po delší doby, zejména v noci.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je udělení souhlasu nájemce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, aby půjčovna zpracovávala osobní údaje poskytovatele – jméno, bydliště, rodné číslo, telefonní a
emailový kontakt. Poskytnuté osobní údaje je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu nájemce a je
nutné je zpracovat za účelem evidence plnění. Tyto údaje budou půjčovnou zpracovány po dobu deset let od
následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění. Zpracování osobních údajů je prováděno půjčovnou,
osobní údaje však pro půjčovnu mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru ABRA Software
a.s. a Perfect System, s.r.o.; případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které
však v současné době půjčovna nevyužívá.
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