
Všeobecné podmínky užívání sportovní výbavy 

 Zákazník je oprávněn používat sportovní vybavení 
(lyže, snowboard, lyžařské, snowboardové boty, 
hole a další příslušenství), jehož převzetí potvrdil 
svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na 
smluvenou dobu (prodejní doklad). Nájemní 
smlouva se řídí všeobecnými podmínkami 
vyvěšenými v prostorách půjčovny a umístěných na 
stránkách www.lyze-go-home.cz. Zákazník není 
oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do 
užívání třetí osobě. 

 Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy je úhrada 
nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen 
„nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s 
ceníkem zveřejněným v půjčovně a na www.lyze-go-

home.cz (dále jen „ceník“). Zákazník prohlašuje, že 
se seznámil s tímto ceníkem a akceptuje jej.  

 Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen 
složit u pronajímatele vratnou zálohu. Pronajímatel 
tuto zálohu nájemci vrátí, jestliže nájemce splní 
veškeré povinnosti stanovené nájemní smlouvou, 
zejména vrátí-li pronajímateli v dohodnuté době 
nepoškozené vybavení. 

 Zákazník je povinen vrátit sportovní vybavení v místě 
jejího převzetí, v dohodnutém termínu, čistou a ve 
stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá 
řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s 
účelem, jemuž je určena. 

 Při překročení smluvené doby užívání sportovního 

vybavení se zavazuje zákazník doplatit nájemné 
včetně příplatku, a to o částku odpovídající 
nájemnému (tj. ve výši dle ceníku) za dobu, po 
kterou tuto měl ve svém užívání nad původně 
sjednanou dobu užívání. 

 Při předčasném vrácení sportovního vybavení 
nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části 
nájemného.  

 Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke 
ztrátě či odcizení sportovního vybavení. V případě 
krádeže nebo ztráty sportovní výzbroje je zákazník 
povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.  

 V případě, že dojde nedbalostním jednáním 
zákazníka k poškození sportovního vybavení nebo 

jeho jednotlivé části, zákazník je povinen uhradit 

pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména 
náklady spojené s uvedením sportovního vybavení 
nebo jeho jednotlivé části do původního stavu dle 
ceníku servisních prací. 

 Zásady používání sportovní výzbroje: 

o Zákazník je povinen používat 
sportovní vybavení pouze k účelu, 
ke kterému je určena, přičemž je 
povinen dbát, aby nebyla poškozena 
událostmi, které mohl předvídat 
(např. je zakázáno lyžovat v terénu, 
kde není souvislá sněhová pokrývka, 
sušit lyžařskou obuv na tepelných 
zdrojích nebo v jejich bezprostřední 
blízkosti, kde hrozí nebezpečí 
tepelného poškození, apod.). 

o Sportovní vybavení je nutno vrátit 
očištěné od sněhu a hrubých 
nečistot. V opačném případě může 
být nájemci účtován poplatek za 
očištění vybavení. 

 Nájemce není oprávněn provádět na pronajatém 
vybavení jakékoli změny či úpravy.  

 Nájemce není oprávněn dát pronajaté vybavení do 
podnájmu.  

 Nevrátí-li nájemce půjčené sportovní vybavení 
nejpozději do skončení doby zápůjčky nebo 
nesjedná-li jiný postup s vedoucím pracovníkem 
půjčovny, naplňuje jeho jednání skutkovou podstatu 
trestného činu ve smyslu §249 trestního zákona a to 
neoprávněným užíváním cizí věci. Nájemce bere na 
vědomí, že pronajímatel podá v takovém případě 
podnět k zahájení trestního stíhání. 

 Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto 
všeobecných podmínek. 

 Rezervace sportovního vybavení se provádí pouze 
osobně na prodejně. Půjčovné je splatné v den 

rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem 
povinnostem vyplývajícím z tohoto půjčovního řádu. 
Nájemce ve smlouvě svým podpisem potvrdí 
převzetí sportovního vybavení a složení vratné 
zálohy. Vratná záloha musí být složena v hotovosti. 

Zrušení rezervace podléhá storno poplatkům.  

 Lyžařské, běžecké, snowboardové vybavení není 
v rámci smlouvy pojištěno proti neúmyslnému 
poškození či zničení. Pronajímatel také nenese 
žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných 
osob po celou dobu výpůjčky. 
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