
PŮJČOVNÍ ŘÁD - Ski Sport Fryček 
 
1) Rezervace vybavení se provádí osobně v kamenné prodejně pronajímatele, online přes rezervační systém  
na www.skisportfrycek.cz, telefonicky, nebo emailem. 
 
2) Půjčovné je splatné v den rezervace a nájemce se tím zavazuje ke všem povinnostem vyplývajícím z tohoto 
půjčovního řádu. 
 
3) Zákazník odpovídá za závady a ztráty půjčeného vybavení, které vznikly jeho nedbalostí či špatným zacházením 
(např. jízda po nedostatečně vysněženém terénu, či po silnici ošetřené štěrkovým posypem. 
POZOR! Sjezdová a skialpová obuv není konstruována pro volnou chůzi po komunikacích). Vzniklé závady  
a ztráty hradí zákazník v plné výši po vzájemné domluvě. 
 
4) Pokud bude zřejmé, že zapůjčený materiál byl nesprávně používán, odpovídá zákazník v plné výši za způsobenou 
škodu (poškození posuzuje servisní technik). 
 
3) Zrušení rezervace je možné provést pouze telefonicky, nebo osobně v kamenné prodejně pronajímatele a podléhá 
storno poplatkům, jejíž výše bude určena dohodou. 
 
4) Při vyzvednutí vybavení po dni smluveného vypůjčení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části 
půjčovného. 
 
5) Při předčasném vrácení vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení nevyčerpané části půjčovného. 
 
6) Při vrácení vybavení po datu vrácení se nájemci za každý započatý den prodlení účtuje poplatek ve výši denního 
nájmu zapůjčeného vybavení, dle aktuálního ceníku půjčovny. 
 
7) Ruční seřízení bezpečnostního vázání u sjezdových lyží je v ceně půjčovného zdarma, strojní seřízení s vystavením 
dokladu o seřízení je zpoplatněno dle platného ceníku servisu. 
 
8) Sportovní materiál je nutno vrátit očištěný od sněhu a hrubých nečistot. Pokud je materiál při vrácení znečištěn, 
účtujeme poplatek 100 Kč. 
 
9) Zapůjčený sportovní materiál si při převzetí pečlivě zkontrolujte! V případě zjištěné závady upozorněte obsluhu. 
 
10) S osobními daty, které jsou v rámci provozu půjčovny shromažďovány, je nakládáno dle platné legislativy, jsou 
považována za důvěrná a nejsou předávána žádné třetí straně. 
 
11) Při půjčování vybavení můžeme požadovat vratnou zálohu, jejíž výše bude určena dohodou. 
 
12) Víkendové půjčovné lze využít pouze na oba dny, tzn. sobota + neděle. Vrácení víkendových setů probíhá v neděli 
mezi 17 – 18 hod. Pokud nebylo domluveno jinak. 
 
13) Vyzvednutí a vrácení sportovního vybavení probíhá v provozní době, pokud nebylo domluveno jinak. 
 
 
 
Provozovatel půjčovny si vyhrazuje právo na změny v tomto půjčovním řádu. 
Místo výkonu práva je kamenná provozovna v Ústí nad Labem. 
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