Vítejte srdečně
Přejeme Vám bohaté zážitky a žádáme Vás o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům,
zejména k dětem a o dodržování níže uvedeného Půjčovního řádu.
Provozovatel ICE-TEC SOLUTION CZ s.r.o. Vám přeje příjemnou zábavu.
Půjčovní řád:
1) Brusle se půjčují dle platného ceníku na základě předložení průkazu totožnosti případně karty
věrnostního programu CČM a proti složení zálohy ve výši 500 Kč / jeden pár bruslí. Vedoucí
půjčovny může odmítnout půjčit brusle i bez udání důvodu.
2) Návštěvník půjčením bruslí uzavírá s provozovatelem nájemní smlouvu k bruslím.
Provozovatel, vědom si obecného užívání termínu „půjčovna bruslí“ apod. dále označuje pro
srozumitelnost širokému spektru návštěvníků nájemní vztah jako „půjčení bruslí“ apod.
3) Brusle jsou provozovatelem návštěvníku půjčovány na časové úseky odpovídající jedné
hodině, tedy 60 minutám. Brusle je návštěvník povinen vrátit nejpozději do 15 minut po
skončení doby jím zaplaceného časového úseku. Vrátí-li návštěvník brusle až po této době
prodloužené o 15 minut viz ujednání výše, je povinen doplatit půjčovné až do vrácení bruslí
za každou další dosud nezaplacenou hodinu včetně smluvní pokuty ve výši 50% z doúčtované
částky. Nevrátí-li brusle ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení bruslí vymáháno
právní cestou. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva bude dodatečně návštěvníkem
zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita, a to z jakéhokoli důvodu.
4) Při převzetí v půjčovně je návštěvník povinen se přesvědčit o stavu bruslí.
5) Návštěvník bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené brusle řádně a v souladu s
účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí
brusle přenechat k užívání jinému. V bruslích se návštěvník pohybuje pouze po plochách
krytých gumovým povrchem a ledové ploše kluziště.
6) Návštěvník je odpovědný za případnou škodu na půjčených bruslích a za jejich stav. Za
opotřebení způsobené řádným užíváním bruslí návštěvník neodpovídá. Dojde-li k poškození,
ztrátě nebo zničení půjčených bruslí, je návštěvník povinen toto oznámit provozovateli bez
zbytečného odkladu. Povinnost návštěvníka nahradit škodu se řídí ustanovením občanského
zákoníku o odpovědnosti za škodu.
7) Povinností návštěvníka je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání
půjčených bruslí se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
8) Výpůjčním časem se rozumí čas od doby půjčení bruslí až do doby vrácení bruslí
9) Jízda na půjčených bruslích je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou
odpovědnost za škody způsobené jím půjčenými bruslemi na jeho vlastním majetku ani na
jiných věcech movitých I nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po celou dobu půjčení
bruslí ani na zdraví návštěvníka po celou dobu trvání půjčení bruslí.
10) Přílohou tohoto provozního řádu je Ceník vstupného a půjčovného bruslí.
V Praze dne 11.11.2017
Provozovatelem je : ICE-TEC SOLUTION CZ s.r.o., Panská 1480/10, 110 00 Praha 1

