Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince, IČO : 42199212
Všeobecné podmienky na prenájom elektro bicykla, bicykla a kolobežky (ďalej len „vozidla“)
1. Prenajaté vozidlo si nájomca preberá osobne v sídle firmy (v Turistickom informačnom centre, Kúpeľná 109,
962 71 Dudince) a na toto miesto je povinný ju vrátiť po uplynutí času pôžičky.
2. Za prekročenie doby nájmu uvedenej v týchto podmienkach náleží prevádzkovateľovi zmluvná pokuta vo výške
hodinovej sadzby prenájmu za každú započatú hodinu. Nájomca je povinný vrátiť zapožičané vozidlo najneskôr
do 30 minút do uzatvorenia Turistického informačného centra podľa aktuálnych otváracích hodín uverejnených
na prevádzke požičovne a TIC Dudince .
3. Pri predčasnom vrátení vozidla do 1 hodiny nevzniká nájomcovi nárok na vrátenie časti požičovného.
4. Nájomca môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov vrátane. Pri osobách mladších ako 18 rokov bude vozidlo
vydané len v sprievode zákonného zástupcu.
5. Jazda na vozidle je na vlastné riziko a nájomca svojím podpisom vyjadruje súhlas so všeobecnými
prevádzkovými podmienkami.
6. Je dôležité prispôsobiť rýchlosť jazdy vlastnostiam povrchu cesty a taktiež vlastným schopnostiam.
7. V zmysle zákona je nájomca povinný používať prilbu mimo obce. Pri jazde na vozidle
prenajímateľ odporúča použiť ochrannú prilbu.
8. Nájomca je povinný rešpektovať dopravné značenie a dodržiavať príslušnú legislatívu.
9. Nájomca nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny na vozidle bez súhlasu prenajímateľa.
10. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nájomcom na jeho vlastnom majetku ani na
iných predmetoch hnuteľných a nehnuteľných alebo iných osobách po celú dobu nájmu, ani za zdravie nájomcu
po celú dobu výpožičky.
11. Osobám ovplyvneným alkoholom alebo inými návykovými látkami môže prenajímateľ odmietnuť zapožičať
vozidlo z bezpečnostných dôvodov.
12. Prenajímateľ môže odmietnuť zapožičanie vozidla aj bez udania dôvodu.
13. Nájomca je povinný riadiť sa pokynmi obsluhujúceho personálu.
14. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v stave, v akom ju od prenajímateľa prevzal.
15. Pri nevrátení vozidlo do 24 hodín od dohodnutej doby prenájmu je prenajímateľ oprávnený
prehlásiť predmet nájmu za odcudzený a nahlásiť to ako trestný čin na príslušné orgány.
16. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo v stave, v akom ju od prenajímateľa prevzal. Štandardnou výbavu každého
vozidla je stojan na vozidlo.
Defekty na vozidlách, poškodenie vozidla
1. Prenajímateľ je oprávnený zaúčtovať prípadné poškodenia za prenajaté vozidlo.
Práva a povinnosti nájomcu
1. Pri prevzatí zapožičaného vozidla je nájomca povinný sa na mieste presvedčiť o jej technickom stave, ďalej sa
oboznámiť s výpožičkovým poriadkom a dodržiavať ho.
2. Pred používaním zapožičaného vozidla je nájomca povinný sa oboznámiť s jej správnym používaním.
3. Nájomca je povinný vozidlo chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením.
Práva a povinnosti prenajímateľa
1. Povinnosťou prenajímateľa je odovzdať nájomcovi vozidlo v odpovedajúcom technickom stave a zoznámiť ho
so správnym používaním vozidla a so Všeobecnými podmienkami.
Tieto Všeobecné podmienky pre prenájom vozidla nadobúdajú účinnosť voči obom stranám podpísaním
nájomnej zmluvy.
Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že si tieto Všeobecné podmienky a cenník nájmu pred prenájmom
vozidla prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

-----------------------------------v Dudinciach dňa

------------------------------------podpis nájomcu

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince, IČO : 42199212
Zásady používania vozidla
Dôkladne sa zoznámte s ovládajúcimi prvkami vozidla, špeciálne brzdami, riadením a pedálmi.
Elektro bicykel Rock Machine Blizz INT2 E50-29, model 2020
Doporučená veľkosť podľa výšky do 175 cm M, 176-189 cm L, 190-200 XL
Prehadzovačka SLX z novej generácie (radenie 1×12) pracuje iste a spoľahlivo. Pri riadení sa vyplatí reťaz viacej
odľahčiť, aby boli zmeny prevodov plynulé.
Ovládacia páčka sedadla na nastavenie výšky sedadla sa nachádza na riadidlách pri ľavej ruke.
Tlačítka pohonu Shimano Steps majú jednoduché ovládanie. Kontrolný displej náležiaci pohonu Shimano E7000
má možnosť nastavania 3 pohonov
BOOST nastavenie je ideálne využiť pri strmých stúpaniach, keďže dokáže znásobiť vaše úsilie až o 300%.
ECO nastavenie vám zase dovolí dojazd až 100 km. TRAIL nastavenie je kompromisom medzi nastaveniami BOOST
a ECO.
ELEKTRO BICYKLE MTB : Rock Machine Blizz INT2 E50-29, model 2020
Brzdy pravá – zadná
ľavá – predná
KOLOBEŽKY KOSTKA – TWENTY MAX, HILL MAX
Brzdy kotúčové pravá – zadná
ľavá – predná
BICYKLE MTB : Rock Machine Torrent 90-29, model 2021
Brzdy kotúčové pravá – zadná
ľavá - predná

Cenník nájmu vozidla :
Kolobežky Kostka - 1,00 €/hodina
Bicykle MTB
- 1,50 €/hodina
Elektro bicykle MTB - 2,50 €/hodina

