Všeobecné obchodní podmínky
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Obecná ustanovení
Předmět všeobecných obchodních podmínek
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti LyžeGoHome, Radovan
Koritenský, se sídlem Lichoceves 43, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 76586979 (dále jen „Pronajímatel“)
a subjektem, který hodlá uzavřít („Nájemce“) s Pronajímatelem nájemní smlouvu dle těchto VOP
(dále již jen „Smlouva“).
1.2 Tyto VOP jsou určeny výhradně pro pronájem věci Nájemci - spotřebiteli. Nájemcem se rozumí
spotřebitel, tedy ten, kdo při uzavírání kupní smlouvy s Pronajímatelem jedná mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy
mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí těmito VOP, Občanským zákoníkem a zákonem o
ochraně spotřebitele. Doplňující ujednání či dodatky ve Smlouvě mají přednost před
ustanovením těchto VOP.
Podmínky půjčení
K zapůjčení výbavy je nutno předložit alespoň jeden platný doklad totožnosti (občanský průkaz či pas).
Půjčovné se platí předem dle aktuálního platného ceníku na webových stránkách.
Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami, který je stvrzen podpisem zákazníka na dokladu o
zapůjčení, který je zároveň i nájemní smlouvou.

Nájemní smlouva
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem Smlouvy je sportovní vybavení a příslušenství (dále jen „Vybavení“), specifikované v
nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem.
3. Obsah smlouvy
3.1 Vybavení je Nájemci pronajato Pronajímatelem za cenu („Nájemné“), sjednanou ve Smlouvě.
3.2 Nájemce odpovídá za škodu na Vybavení způsobenou:
a.
užíváním Vybavení v rozporu s jeho určením
b.
nesprávnou manipulací s Vybavením
c.
ztrátou Vybavení
d.
zničením či poškozením Vybavení
e.
odcizením Vybavení
3.3
Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu na Vybavení, a to až do výše hodnoty
Vybavení uvedené v příloze „Ceník poškození a ztrát“.
4. Práva a povinnosti nájemce
4.1 Nájemce má právo:
a.
Písemně vypovědět Smlouvu v případě, že Vybavení není způsobilé k užívání v souladu s
jeho účelovým určením z důvodů na straně Pronajímatele.
b.
Bezplatně umožnit užívání Vybavení třetím osobám i bez souhlasu Pronajímatele, za
užívání Vybavení a případné škody na něm však odpovídá Nájemce tak, jako by je užíval
sám; Nájemce není oprávněn přenechat Vybavení k užívání třetí osobě za úplatu.
c.
Po dobu trvání Smlouvy v případě vady Vybavení, kterou sám nezpůsobil, požadovat po
Pronajímateli výměnu vadného Vybavení za totožné či obdobné Vybavení bezvadné.
4.2 Nájemce má povinnost:
a.
V dohodnuté době Vybavení Pronajímateli vrátit, přičemž k běžnému opotřebení, jež by
vzniklo užíváním Vybavení v souladu s jeho účelovým určením, se nepřihlíží.
b.
Řádně, včas a dohodnutým způsobem zaplatit za pronájem Vybavení Pronajímateli
dohodnuté Nájemné,
c.
na žádost Pronajímatele (pouze v případě nepředložení dokladu totožnosti) složit při
uzavření Smlouvy u Pronajímatele zálohu (jistinu) ve výši stanovené ve Smlouvě, jež bude
po ukončení Smlouvy Nájemci Pronajímatelem vyúčtována.
d.
Užívat Vybavení v souladu s jeho účelovým určením a v souladu se svými schopnostmi,
možnostmi, místními a povětrnostními podmínkami panujícími v čase a místě užívání
Vybavení.
2.

e.

Neprovádět jakékoliv změny či úpravy Vybavení a zejména nepopisovat, nepolepovat
anebo jiným grafickým či vizuálním způsobem nepoškozovat (neupravovat) Vybavení.
Na výše uvedené úpravy se nevztahuje pojištění Balíček Ochrany, uvedený v čl. 6.
f.
Uhradit Pronajímateli škodu na Vybavení.
g.
V případě prodlení Nájemce s vrácením Vybavení Pronajímateli zaplatit Pronajímateli
smluvní pokutu ve výši sjednané ve Smlouvě.
4.3 Nájemce uzavřením Smlouvy stvrzuje, že:
a.
Od Pronajímatele převzal Vybavení ve stavu umožňujícím jeho užívání v souladu s jeho
účelovým určením
b.
Byl Pronajímatelem poučen o způsobu užívání Vybavení
c.
Údaje o výšce, váze, věku, zkušenostech a schopnostech a další potřebné údaje o uživateli
Vybavení, které poskytl Pronajímateli za účelem seřízení Vybavení dle těchto údajů dle
tabulkové metody, byly úplné a správné, a že si je vědom, že poskytnutí nesprávných nebo
nepravdivých údajů může ovlivnit bezpečnost při užívání Vybavení, a pro takový případ je
s tím srozuměn.
d.
Nájemce si je vědom, že dojde-li v době trvání Smlouvy ke změně v údajích poskytnutých
Nájemcem Pronajímateli dle písm. c), může mít taková změna význam pro bezpečné
užívání Vybavení.
e.
Nájemce si je vědom, že mu Pronajímatel neodpovídá za škodu, která by Nájemci byla
působena v souvislosti s užíváním Vybavení.
f.
Nájemce si je vědom, že v případě Smlouvy uzavřené na dobu určitou mu nebude v
případě předčasného vrácení Vybavení (tedy dříve než bylo sjednáno ve Smlouvě) vrácena
poměrná část Nájemného za dny, o něž Nájemce vrátil Vybavení Pronajímateli dříve.
g.
Nájemce si je vědom, že pokud bude v prodlení s vrácením pronajatého vybavení
pronajímateli, je pronajímatel oprávněn ohlásit vybavení jako ztracené nebo zcizené
policejním orgánům, příp. podat žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že
důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.
4.4 V případě odcizení Vybavení nemá Nájemce vůči Pronajímateli nárok na bezplatné poskytnutí
nového Vybavení namísto odcizeného Vybavení.
5. Práva a povinnosti pronajímatele
5.1 Pronajímatel má právo:
a.
Písemně vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu určitou i neurčitou v případě, že
Vybavení není Nájemcem užíváno v souladu s jeho účelovým určením.
b.
Pronajímatel může požadovat po Nájemci složení zálohy až do výše hodnoty Vybavení; v
případě nesložení zálohy Nájemcem v Pronajímatelem požadované výši je Pronajímatel
oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy,
c.
Jednostranně započítat na Nájemcem složenou zálohu své peněžité nároky plynoucí z
titulu náhrady škody a jiných právních důvodů
5.2 Pronajímatel má povinnost:
a.
Předat Nájemci Vybavení řádně a včas dle Smlouvy, a to ve stavu umožňujícím užívání
Vybavení v souladu s jeho účelovým určením
b.
Při převzetí Vybavení od Nájemce vrátit Nájemci jím složenou zálohu, přičemž v závislosti
na stavu Vybavení a míře jeho opotřebení, poškození, zničení apod. ze strany Nájemce,
tak Pronajímatel učiní zcela, částečně, či vůbec.
6. Balíček OCHRANY – pojištění
6.1 Nájemce je oprávněn zakoupit u pronajímatele, při uzavření Smlouvy za cenu stanovenou ve
Smlouvě, Balíček Ochrany na všechny části Vybavení uvedené ve smlouvě, a to na dobu trvání
nájmu sjednanou ve Smlouvě.
6.2 V případě odcizení, poškození, neopravitelného poškození, ztráty Vybavení po dobu trvání
Smlouvy Nájemci, který si u Pronajímatele při uzavření Smlouvy zakoupil Balíček Ochrany, se u
odcizeného, poškozeného, neopravitelného poškození či ztrátě Vybavení, jehož hodnota
nepřesáhla částku 25 000,-Kč určenou jako součet Výše náhrad za jednotlivé části Vybavení
stanovené v článku 4. odst. 4.2 Smlouvy, neuplatní ustanovení článku 4. odst. 4.2 písm. f těchto
VOP. Nájemce je však povinen uhradit Pronajímateli spoluúčast, uvedenou v článku 7., na vzniklé
škodě a současně splnit následující podmínky:

a.

Nájemce osobně neprodleně po zjištění odcizení Vybavení oznámí odcizení Vybavení
policejnímu orgánu státu, ve kterém došlo k odcizení Vybavení, a v tomto oznámení
Nájemce uvede, že Vybavení je majetkem pronajímatele,
b.
Nájemce předloží Pornajímateli originál protokolu nebo jiné listiny sepsané policejním
orgánem dle odst. 1, a umožní Pronajímateli učinit si z něj kopii,
c.
Nájemce předloží Pronajímateli svůj občanský průkaz, pokud tak již neučinil při uzavírání
Smlouvy a udělí mu souhlas s pořízením kopie tohoto občanského průkazu.
d.
Nájemce udělí Pronajímateli souhlas s předáním kopíí listin dle článku 6. odst. 6.2 písm. b.
a písm. c. těchto VOP třetí osobě specifikované v protokolu o odcizení, poškození,
neopravitelného poškození a ztráty.
7. Spoluúčast nájemce
7.1 Pojištění zcela kryje drobné a opravitelné poškození Vybavení a to zejména poškrábané lyže,
ohnuté hole, ztracené koutoučky či prasklé přesky.
7.2 Pojištění částečně kryje neopravitelné poškození Vybavení. Klient je povinen uhradit spoluúčast
30% z ceny vybavení, dle hodnoty Vybavení uvedené v příloze „Ceník poškození a ztrát“.
7.3 Pojištění částečně kryje odcizení Vybavení. Klient je povinen uhradit spoluúčast 20% z ceny
vybavení, dle hodnoty Vybavení uvedené v příloze „Ceník poškození a ztrát“.
7.4 Pojištění částečně kryje ztrátu Vybavení. Klient je povinen uhradit spoluúčast 40% z ceny
vybavení, dle hodnoty Vybavení uvedené v příloze „Ceník poškození a ztrát“.
8. Pojištění ANTIVIR
8.1 Součástí pojištění Balíček Ochrany je pojištění Antivir. Pronajímatel poskytuje krytí ve formě
pojištění nájemci do 31.3. 2020. Sezóna je rozdělena na pět jednotlivých období, uvedených
v článku 8 odst. 8.2. Každé samostatné období tvoří 20% z celkové sezóny. Celková sezóna je
stanovena na období od 7.9. 2020 do 31.3. 2021). V případě plnění se vždy započítává celé
období, ve kterém omezení plynoucí z koronavirové situace vzniklo a zároveň celé období, ve
kterém omezení kvůli koronavirové situaci zaniklo. Pronajímatel hradí nájemci vždy 20%
z celkové částky uvedené ve Smlouvě za jedno dané období a to výlučně ve formě poukazu
s platností do 31.3. 2022. Podmínkou uplatnění pojištění Antivir je odevzdání výbavy
pronajímateli na období, ve kterém nebyla možnost vybavení využít na základě vládních
omezení.
8.2 První období 7.9. 2020 – 31.10. 2020
Druhé období 1.11 2020 – 30.11. 2020
Třetí období 1.12. 2020 – 10.1. 2021
Čtvrté období 11. 1. 2021 – 14.2. 2021
Páté období 15.2. 2021 – 31.3. 2021
Společná a závěrečná ustanovení
9.

Škody
9.1

9.2

Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé Nájemci v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší
moci se pro účely vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem rozumí událost vylučující
odpovědnost a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže,
teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo
radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně,
požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné
kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a
odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel
nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými
vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše za splnění předpokladů, že
událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, nelze rozumně
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a
nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy Pronajímatel vznik této události
předvídal.
Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených
těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou či obecně závaznými právními
předpisy ze strany Nájemce.

10. Společná a závěrečná ustanovení
10.1 Je-li Nájemce spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je možné případné spory
vyplývající ze Smlouvy mimosoudně řešit před Českou obchodní inspekcí, sídlem Štěpánská
567/15, Praha 2, PSČ 120 00, www.coi.cz.
10.2 Pronajímatel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit VOP, a to s přihlédnutím ke změně
platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím ke změně
obchodní strategie, ekonomické situace a vývoje trhu.
10.3 Změnu VOP Pronajímatel zveřejní zpravidla 30 dnů předem umístěním na internetové stránky
www.lyze-go-home.cz či jiným vhodným způsobem. Nájemce je oprávněn z důvodu změny VOP
v případech stanovených zákonem odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy
Pronajímatel oznámí či zveřejní nové znění VOP.
10.4 Tyto VOP jsou platné a závazné, až do doby jejich nahrazení novým zněním, do doby jejich
nahrazení či částečného nahrazení odchylným ujednáním Pronajímatele s Nájemcem.
10.5 Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.
10.6 Tyto VOP vstupují v platnost dne 9. 9. 2020.
Radovan
Koritenský,
majitel

