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A. Užívání elektrokol značky Bohemia Bicycles 

A.1. Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: 
• platný občanský průkaz, 
• platný cestovní pas 
a dalšího průkazu totožnosti (karta pojištěnce, řidičský průkaz apod.) 

A.2. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let. 

A.3. Elektrokolo si nájemce před převzetím důkladně prohlédne a vyzkouší mimo vozovku, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv 
závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Stav elektrokola bude zaznamenán na aktuální fotografii. 

A.4. Pokud zjistíte nějaké závady či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola. 

A.5. Je zakázáno provádět jakékoli změny na elektrokole bez souhlasu provozovatele. 

A.6. Předání a půjčování elektrokol osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno. 

B. Vybavení elektrokola Bohemia Bicycles 

Elektrokolem se rozumí kolo vybavené dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Dále je k elektrokolu poskytnut řetězový zámek a 
cyklistická přilba s LED ukazateli směru jízdy. 



C. Základní doba pronájmu, cena a hrazení škod 

C.1. Poplatek za pronájem elektrokola je 2.500 Kč vč. DPH za 2 hodiny, bez platby vratné zálohy. 

C.2. Pokud je doba nájmu překročena zaplatí nájemce dodatečně další 2 hodiny. V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného 
časového limitu, se peníze nevracejí. 

C.3. V případě lehkého poškození elektrokola (ohnutá řídítka, promáčkliny nádrží nebo blatníků, odřeniny laku, poškození pneumatik 
a kol, poškození předního nebo zadního světla, poškození brzd, poškození nebo ztráta šlapátek) zaplatí nájemce při odevzdání 
elektrokola škodu ve výši 2.000 korun. 

C.4. V případě těžkého poškození elektrokola (roztržené sedlo, poškozený motor, poškozená nebo ztracená baterie, deformace 
přední vidlice, poškozené dynamo) zaplatí nájemce při odevzdání elektrokola škodu ve výši 2.000 korun.  

D. Odpovědnost 

D.1. Jízda na pronajatém elektrokole je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím 
pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám po 
celou dobu pronájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu pronájmu. 

D.2. Nájemce přebírá odpovědnost za všechna elektrokola uvedená v jím podepsané Smlouvě o krátkodobém nájmu, jakožto i za 
osoby, které kolo uvedené v jím podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let. 

D.3. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli. 



E. Řešení závažných situací 

E.2. V případě nehody je nájemci k dispozici integrovaný záchranný systém na telefonním čísle 112. 

E.2. Při krádeži elektrokola či jeho části (např. vybavení) nebo v případě jeho závažnějšího poškození třetí osobou je nájemce povinen 
neprodleně ohlásit událost Policii České republiky na telefonním čísle 158 nebo policejní služebně a následně předložit protokol o 
ohlášení této události. 

Pro jakékoli dotazy v průběhu nájmu elektrokola může nájemce kontaktovat recepci půjčovny na 
mobilním čísle +420 774 001 044. 

Provozní řád je součástí Smlouvy o krátkodobém nájmu a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit 
jej v jeho plném rozsahu. 
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