
Půjčitel: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov, Těšínská 1296/2a, Havířov-Podlesí, PSČ 730 01
(SSRZ Havířov)

Místo půjčování: Sportovní hala Žákovská, Komunardů 1548/1, Havířov-Město, PSČ 736 01 

PŮJČOVNÍ ŘÁD ELEKTROKOL
1. Elektrokolo  k dočasnému používání  zapůjčuje  SSRZ Havířov (dále  jen půjčitel)  vypůjčiteli  společně  s

dalším příslušenstvím (světlo,  zámek  včetně  klíče,  cyklistická  přilba,   nabíječka  vč.  klíče),  a  to  oproti
úhradě vratné kauce a nevratného servisního poplatku, a po předložení průkazu totožnosti. 
Výše kauce je stanovena v ceníku SSRZ Havířov.

2. O předání elektrokola k dočasnému používání je sepsána zápůjční smlouva, do níž půjčitel uvede údaje z
dokladu totožnosti (jméno, adresu, číslo dokladu totožnosti) a telefonní kontakt, email na vypůjčitele. 

3. Elektrokolo je možné k dočasnému používání zapůjčit pouze osobám starším 15 let. Osobám mladším 15 let
bude zápůjčka umožněna pouze za přítomnosti osoby starší 18 let v rodinné přízni. 
Předávání a půjčování elektrokola třetí osobě je zakázáno.

4. Za dočasné používání  elektrokola je vypůjčitel  povinen uhradit  nevratný servisní  poplatek,  sloužící  k
údržbě elektrokola. Výše nevratného servisního poplatku je stanovena dle počtu hodin používání a řídí se
platným ceníkem SSRZ Havířov.

5. Elektrokolo  lze  zapůjčit  dle  počtu  hodin  používání  uvedených  v  bodě  4  půjčovního  řádu  elektrokol.
Maximální délka zapůjčení elektrokola jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní dny.

6. Elektrokolo je možno zarezervovat:
a) osobně, přímo v místě půjčování Sportovní hala Žákovská, Komunardů 1548/1, Havířov-Město, PSČ

736 01
b) telefonicky na tel. Čísle 606 748 408
Elektrokolo  společně  s  příslušenstvím lze  následně  vyzvednout  osobně  na  výše  uvedené  adrese  místa
půjčování. 

7. Elektrokolo je vypůjčitel povinen vrátit půjčiteli ve stanovené době uvedené v zápůjční smlouvě. V případě
prodlení  uhradí  vypůjčitel  servisní  poplatek  dle  skutečné  výše  počtu  hodin  používání  a  to  za  každou
započatou hodinu. 

8. Elektrokolo  je  vypůjčitel  povinen  vrátit  půjčiteli  v  čistém  a  bezvadném  stavu.  V  případě  poškození
elektrokola,  které  neodpovídá  přiměřenému  opotřebení  za  dobu  zápůjčky,
se vypůjčitel zavazuje uhradit půjčiteli náklady na jeho opravu podle ceníku oprav servisu, jež aktuálně
zajišťuje tuto službu. K úhradě opravy je půjčitel oprávněn zadržet kauci do doby vyčíslení opravy.

9. Při ztrátě,  odcizení či zničení elektrokola uhradí vypůjčitel  rozdíl  mezi  pojistným plněním a pořizovací
cenou elektrokola. Vypůjčitel je v tomto případě povinen nahradit půjčiteli i náklady spojené s pojistným
vypořádáním. Do doby vypořádání pojistné události je půjčitel oprávněn zadržet kauci.

10. Vypůjčitel je povinen při jízdě na elektrokole použít ochranné prvky, zejména cyklistickou přilbu, kterou si
může vypůjčit současně s elektrokolem, nebo použít svou vlastní.



11. Půjčitel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným elektrokolem. Půjčitel také nenese
žádnou odpovědnost za zdraví vypůjčitele či jiných osob po celou dobu zápůjčky.

12. Je zakázáno:
 Na elektrokole provádět jakékoliv změny.
 Převážet elektrokolo na střeše nebo nosiči auta za prudkého deště.
 Umývat vysokotlakými čističi.
 Vyvarovat se projíždění brodů a hlubokých kaluží.
 Nabíjení elektrokola za deště ve venkovních prostorách.

Chráňte před působením vyššího tlaku vody - neumývat vysokotlakými čističi.

13. Vypůjčitel je povinen se seznámit s tímto půjčovním řádem elektrokol a v plném rozsahu jej dodržovat.
Toto vypůjčitel stvrdí podpisem zápůjční smlouvy elektrokola.

14. Elektrokolo je určeno pro převoz pouze jedné osoby.

15. Vypůjčitel je povinen řídit se vyhláškou o pohybu na pozemních komunikacích a dodržovat další závazná
pravidla  provozu  na  pozemních  komunikacích.  Všechny  osoby  jsou  povinny  užívat  při  jízdě  správně
uchycenou cyklistickou přilbu. Rodiče, případně zákonný zástupce, plně odpovídají za děti během jízdy, a
to i v momentu, kdy nejedou přímo na elektrokole a nemají děti pod přímým dohledem.

16. Vypůjčitel  je  povinen  při  každém odstavení  elektrokola  jej  uzamknout  zapůjčeným zámkem,  a  to  tím
způsobem, že rám a zadní kolo elektrokola musí být uzamčeno k předmětu pevně spojenému se zemí.
Odstavené  elektrokolo  musí  být  zajištěno  tak,  aby  nedošlo  k  jeho  poškození,  či  ztrátě,  a  to  včetně
příslušenství.

17. Vypůjčitel  je  povinen  řídit  se  při  obsluze  elektrokola  „Návodem  k  obsluze  elektrokola“,  který  je  k
nahlédnutí na webových stránkách SSRZ – www.ssrz.cz .

18. Používání  elektrokola  v  době od 21:00  do 7:00  hodin  je  zakázáno.  V této  době musí  být  elektrokolo
zabezpečeno ve stavebně ohraničeném prostoru.

19. Provozní doba: Po - Ne  7:30 - 20:30. (Doba pro objednání, zapůjčení a vrácení)

V Havířově dne 23. 3. 2023

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce 
ředitel SSRZ Havířov


