Obchodní podmínky
I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Marek Hlosta,
se sídlem Kolaříkova 1590, 738 01 Frýdek-Místek, identifikační číslo: 66711037 (dále
jen „pronajímatel“) upravují v souladu s § 2201 NOZ a násl. a § 2316 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. a v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
objednávky nájmu (dále jen „rezervace“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou
fyzickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetových stránek
pronajímatele www.kolanakouli.cz.
II.
Rezervace
1. Závaznou rezervaci lze vytvořit pouze prostřednictvím našeho online formuláře.
2. Termín zapůjčení s námi konzultujte ideálně telefonicky, viz Kontakty. Pro letní
sezónu vám doporučujeme rezervovat s dostatečným předstihem i několika týdnů,
termíny se rychle plní.
3. Vaši rezervaci potvrdíme e-mailem a vystavíme zálohovou fakturu ve výši 50%
půjčovného. Zálohu lze zaplatit hotově v místě provozovny, nebo bezhotovostně na
účet 212684846/0600. Vaše rezervace musí být uhrazena do 5 dnů. V případě
neuhrazení zálohové faktury jsme nuceni rezervaci zrušit.
4. Vaše rezervace je pro nás závazná ve chvíli uhrazení zálohy.
III.
Zrušení rezervace
1. Zrušení rezervace je možné pouze písemně na e-mail info@kolanakouli.cz .
2. V případě zrušení vaší rezervace 15 a více dní (včetně) před smluveným zapůjčením
vracíme celou zálohu zpět. Při zrušení 8-14 dní (včetně) před smluveným zapůjčením
vracíme 50% zálohy. Při zrušení rezervace v kratším termínu záloha na zapůjčení
propadá.
IV.
Podmínky zapůjčení
1. Při zapůjčení požadujeme předložení dokladu totožnosti (občanský, řidičský průkaz,
pas, apod.). V den zapůjčení nosiče požadujeme složení kauce ve výši 5.000,- Kč, která
je splatná pouze v hotovosti.
2. V den zapůjčení je oběma stranami podepsána Smlouva o pronájmu (dále jen
smlouva), která specifikuje druh a množství zapůjčené věci, den zapůjčení a vrácení
věci, cenu pronájmu a podmínky pronájmu.
3. Místem zapůjčení a vrácení pronajaté věci je naše provozovna v obvyklých časech,
kdy je tato provozovna otevřena, viz Kontakty.
4. V případě nedodržení termínu vrácení zapůjčené věci je dle smlouvy nájemce
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby, tj. 300,-Kč a
v případě dalšího prodlení pak 300,-Kč za každý započatých 24h od termínu vrácení,
který je uveden ve Smlouvě o nájmu.

V.
Ochrana osobních údajů,
zasílání obchodních sdělení, cookies
1. Ochrana osobních údajů nájemce je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo průkazu totožnosti (dále
společně vše jen jako "osobní údaje")
3. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely
realizace práv a povinností z nájemní smlouvy. Nezvolí-li nájemce jinou možnost,
souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v
celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření smlouvy o pronájmu.
4. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci provedené
z webového rozhraní pronajímatele a při podpisu Smlouvy o pronájmu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího
o změně ve svých osobních údajích.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
6. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pronajímatele o vysvětlení, nebo
může požadovat, aby pronajímatel odstranil takto vzniklý stav.
8. Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel
povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
9. Nájemce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo
podnikem pronajímatele na elektronickou adresu nájemce a dále souhlasí se
zasíláním obchodních sdělení pronajímatele na elektronickou adresu nájemce.
10. Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je rezervaci
na webové stránce pronajímatele možné provést a závazky pronajímatele
z Obchodních podmínek plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
VI.
Ostatní ujednání
1. Při zapůjčení pronajímatel vždy uzavírá s fyzickou osobou písemnou „Smlouvu o
pronájmu nosiče jízdních kol na automobil“. Touto smlouvou se pronajímatel
zavazuje přenechat nájemci nosič jízdních kol (a případné příslušenství) k dočasnému
užívání a nájemce se zavazuje k uhrazení nájemného (nájemné včetně zálohy na
nájemném). Smlouva se uzavírá podle podle § 2201 NOZ a násl. a § 2316 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. a vždy jen na dobu určitou.
2. Předmět nájmu se zapůjčuje pouze osobám starším 18-ti let.

3. Plné znění Smlouvy o pronájmu, kterou podepisují obě strany v den zapůjčení věci je
k dispozici na vyžádání u pronajímatele.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.7.2017

