Andrej Maron, YADROBIKE
Dibrovova 239, Stará Turá 91601

POŽIČOVŇA BICYKLOV ( RENT A BIKE )
CENNÍK:

Kategória „A“
jeden deň

Kategória „B“

6€

7€

dva dni

11 €

13 €

tri dni

15 €

18 €

každý ďalší deň

+3€

+ 4€

jeden týždeň

.25 €

35 €

dva týždne

45 €

60 €

jeden mesiac

70 €

90 €

jedna hodina

2€

3€

Súčast'ou každého zapožičaného bicykla je taška v ráme na osobné veci, košík na
fl'ašku, pumpa + náhradná duša, tachometer s hodinami a odrazové sklíčka podl'a vyhlášky.
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Podmienky zapožičania športového bicykla
1. Bicykel sa zapožičiava na základe predloženého identifikačného dokladu (PAS, OP, VP)
osobám starším ako 15 rokov, mladším osobám ako 15 rokov len v ich sprievode.
1. Pri zapožičiavaní bicykla sa ako záruka vrátenia ponechá v požičovni YADROBIKE
primeraná finančná záloha alebo identifikačný doklad totožnosti zákazníka.
2. Pracovník požičovne môže odmietnut' zapožičat' bicykel bez udania dôvodu.
3. Bicykel sa zapožičiava na vopred dohodnutú dobu určitú.
4. Zápožičné sa platí vopred za dohodnutú dobu určitú.
5. Zápožičná doba je 8 hodín, t.j od 9.00 hod. do 17.00 hod. Bicykel je možné zapožičat' i na
viac dní so zl'avou (pozri cenník).
6. V prípade nedodržania zápožičnej doby je klient povinný doplatit' za čas, o ktorý
zápožičnú dobu prekročil, bez ohl'adu na to, či výstroj používal alebo nie.
7. Zákazník je povinný vrátit' bicykel v dohodnutom čase v daný deň, najneskôr do 17.00
hod.
8. Zápožičné sa nevracia i ked klient vráti bicykel skôr.
9. V prípade nespokojnosti môže klient žiadat' výmenu bicykla.
10. Pri prevzatí bicykla je klient povinný presvedčit' sa o jeho stave.
11. Klient je povinný vrátit' zapožičaný bicykel, v prípade nevrátenia bicykla bude požičovňa
YADROBIKE túto skutočnost' riešit' podaním trestného oznámenia. Náhradu spôsobenej
škody bude riešit' právnou cestou.
12. Klient berie na vedomie, že je oprávnený užívat' zapožičaný bicykel riadne a len v súlade
s účelom, na ktorý slúži. Je povinný bicykel chránit' pred stratou (krádežou), poškodením
alebo zničením.
13. V prípade poškodenia, zničenia alebo straty (krádeže) je klient povinný túto skutočnost'
okamžite nahlásit' požičovni YADROBIKE a je povinný (finančne) uhradit' vzniknutú
škodu. Povinnost' klienta nahradit' vzniknutú škodu vyplýva z občianskeho zákonníka
Slovenskej republiky, konkrétne z ustanovení o Zodpovednosti za škodu.
14. Náhrada spôsobenej škody: podl'a cenníka súčiastok v predajni a požičovni
YADROBIKE.
15. Klient zaplatením zápožičnej sumy vyjadruje svoj súhlas so zápožičnými podmienkami, s
ktorými bol oboznámený pri preberaní bicykla

Kontakt a objednávky: YADROBIKE — Andrej Maron, Dibrovova
239, Stará Turá 91601,
te1.034 7764011
tel. 0907 066 660
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