Všeobecné podmienky požičovne športových potrieb
Ski Centrum YETI, Ing. Martin Kollár, IČO: 47313226
Oravská Lesná 1262, 02957 Oravská Lesná
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Športujte iba na vlastné nebezpečenstvo. Požadujte informácie o správnom používaní zapožičaného
výstroja a poskytnite pracovníkovi požičovne všetky dôležité a pravdivé informácie (napr.: váha,
zdravotný stav, atď.)
Cena a dĺžka zapožičania vecí sa vypočítava a dohaduje v prvý deň zapožičania materiálu. Klient
a zástupca požičovne toto potvrdzujú svojím podpisom a tým sa zaväzujú toto aj dodržať.
Predĺženie doby zapožičania sa riadi platným cenníkom. Cena sa ráta vždy ako pri ďalšom novom
zapožičaní (t.j. od prvého dňa).
V prípade, že nájomca nevráti prenajímateľovi požičanú vec v dohodnutom čase, tak nájomca je povinný
zaplatiť prenajímateľovi za každý ďalší deň čo ma nájomca vec u seba čiastku, zodpovedajúcu
dvojnásobku nájomného za prvý deň a to až do dna keď nájomca riadne vráti vec prenajímateľovi.
Zapožičanie výstroja je na Vaše vlastné riziko. Požičovňa nezodpovedá za počasie alebo výpadky
el.energie. Prenajímateľ si vyhradzuje právo storno poplatku, 50 % zo zostatkovej hodnoty zapožičania
(len za nevyužité ostatné dni), v prípade predčasného vrátenia lyžiarskeho výstroja.
Zapožičanie na 1 deň sa začína zapožičaním lyžiarskeho výstroja v danú hodinu a končí v ten istý deň do
konca otváracích hodín prevádzkarne, t.j. do 16:00 (prípadne v závislosti od dĺžky doby prevádzky
osobných lyžiarskych zariadení).
Zapožičiavanie na viac dní sa začína zapožičaním lyžiarskeho výstroja v daný deň a končí sa v dohodnutý
deň, najneskôr však do konca otváracích hodín prevádzkarne v daný deň, t.j. do 16:00 (prípadne v
závislosti od dĺžky doby prevádzky osobných lyžiarskych zariadení).
Nájomca môže pri zapožičaní lyžiarskeho výstroja zaplatiť prenajímateľovi finančnú zábezpeku, v
hodnote podľa druhu zapožičaného výstroja, alebo môže poskytnúť prenajímateľovi preskenovať svoj
preukaz totožnosti (prípadne cestovný pas).
Prenajímateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje z preukazu totožnosti budú archivované len počas
zapožičania lyžiarskeho výstroja. Po jeho vrátení budú vymazané z databázy prenajímateľa a nikdy
nebudú poskytnuté tretej osobe. Ak nájomca ponechá preskenovať preukaz totožnosti, robí tak
dobrovoľne a nemá právo obviňovať prenajímateľa z protiprávneho konania.
Každý nájomca je zodpovedný za zapožičaný lyžiarsky výstroj v plnej výške jeho hodnoty. (Zapožičaný
materiál nie je poistený mimo priestorov požičovne.)
Prenajímateľ doporučuje lyžiarsky výstroj ihneď po zapožičaní skontrolovať, či nie je poškodený, v
miestnosti prevádzkarne. Prípadné poškodenie nájomca ihneď nahlásiť niektorému zamestnancovi
prevádzkarne, ktorý rozhodne o závažnosti poškodenia a prípadne výstroj vymení za plne funkčný.
V prípade neskoršieho poškodenia lyžiarskeho výstroja nájomcom, je tento povinný škodu, ktorú
spôsobil, finančné nahradiť prenajímateľovi.
V prípade odcudzenia lyžiarskeho výstroja nájomcovi inou osobou, je nájomca povinný finančne
odškodniť prenajímateľa v plnej výške hodnoty lyžiarskeho výstroja.
Hodnota zapožičaného lyžiarskeho výstroja je stanovená nasledovne: lyže 200€, lyžiarky 125€, palice
25€, prilba 40€. Hodnota zapožičaného snowboardového výstroja je: snowboard 250€ a snowboardové
topánky 125€.
Cenník opráv pri poškodení je stanovený podľa prenajímateľa a daný cenníkom veľkého servisu
lyží/snowboardu. V prípade, že sa jedná o opravu, ktorá už nie je možná, je nájomca povinný zaplatiť
plnú hodnotu zapožičaného výstroja.
Deti a mladiství budú obslúžení iba v prítomnosti dospelej osoby. (toto sa netýka organizovaných skupín)
Nájomca svojím podpisom na tlačive „zmlúva o zapožičaní lyžiarskeho (snowboardového) výstroja“
potvrdzuje, že si pozorne prečítal všeobecné podmienky požičovne a súhlasí s nimi vo všetkých bodoch.

V Oravskej Lesnej 7.12.2019

Ing. Martin Kollár

