(Obrazec o prevzemu kolesa)
PIKNIK DOŽIVETJE S PONY-jem
POTRDILO / IZJAVA
št. oseb. dokumenta

Ime in priimek

Naslov
Ulica/kraj

telefon

Potrjujem, da sem si dne
Ura izposoje

izposodil (a) naslednje PONY kolo (kolesa):

Številka kolesa

Številka kolesa

Številka kolesa

Potrjujem, da sem prejel(a) zgoraj navedeno
(navedena) kolo (kolesa) v tehnično brezhibnem
stanju z naslednjo opremo na posameznem kolesu:
- 1 x sprednja luč,
- 1 x zadnja luč,
- 1 x zvonec,
- 2 x blatniki,
- 1 x nosilec za vodo s posodo za vodo,
- 2 x pleteni košari na vsakem kolesu, z vso
opremo za piknik,
- 1 x čelada (pogojno),
- 1 x tlačilka,
- 1 x ključavnica.

Številka kolesa

Kontakt za nakup PONY-ja

www.rogbikes.com

Kolo (kolesa) si izposojam na lastno odgovornost
in se strinjam s splošnimi pogoji najema.
Podpis

POTRDILO O VRAČILU KOLESA (KOLES)

Ime in priimek osebe, ki j sprejela vrnjeno(a) kolo (kolesa):
Ura vrnitve kolesa (koles):
Opombe o morebitnih poškodbah ali pomanjkljivostih kolesa (koles) po vrnitvi:

g

Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Partizanska cesta 12, Velenje, DŠ: SI 52229530

SPLOŠNI POGOJI IZPOSOJE/NAJEMA KOLES PONY
1. člen
Splošni pogoji izposoje koles Pony (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe koles ter obveznosti
družbe Gorenje Gostinstvo, d.o.o. (v nadaljevanju: »najemodajalec«) ter najemnika.Ti pogoji zavezujejo najemodajalca ter
najemnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). Oseba, ki si
izposodi oz. najame »najemnik« kolo znamke Pony v lasti najemodajalca (v nadaljevanju: »Kolo«), prevzema polno
odgovornost za Kolo.
2. člen
Pogoji so navedeni na hrbtni strani obrazca, s katerim najemnik najame kolo in so sestavni del najemniškega razmerja med
družbo in vsakokratnim najemnikom. Najemodajalec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pogojev. V kolikor ni
drugače določeno, začnejo spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh.
3. člen
Šteje se, da je pogodbeno razmerje sklenjeno, ko najemnik izpolni in podpiše Obrazec za prevzem Kolesa (v nadaljevanju:
obrazec). S podpisom obrazca najemnik sprejema, da bo spoštoval določila predmetnih splošnih pogojev. Obrazec je veljaven
samo v primeru, v kolikor najemnik poravna plačilo dogovorjene najemnine za celoten čas najema, in sicer pred samim
najemom ter hkrati najemnik predloži predstavniku najemodajalca veljaven osebni dokument, ki ga lahko najemodajalec
zadrži do vrnitve Kolesa po koncu najema. Obrazec se dobi in izpolni na mestu vsakokratne izposoje Koles.
4. člen
Najemniki so lahko vse polnoletne fizične osebe. Za osebe, ki še niso polnoletne, izpolnijo in podpišejo obrazec njihovi
zakoniti zastopniki, pri čemer so dolžni obvestiti najemodajalca, da so le-ti namenjeni osebam, ki so starejše od 14 let in še
niso polnoletne. Starši ali zakoniti zastopniki mladoletnega najemnika, odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali
posredno s koriščenjem storitve najema povzroči mladoletna oseba.
5. člen
Najemnik je dolžan:
• koristiti storitev najema s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter ob upoštevanju teh pogojev uporabe;
• nadzorovati Kolo zlasti pa ga zakleniti s ključavnico, v primeru, da se loči od kolesa;
• ravnati s kolesom tako, da so poškodbe, uničenje ali izginotje izključeni;
• najemodajalcu sporočiti izgubo, krajo, poškodbo in ali kakršnekoli druge težave v zvezi z najemom, in sicer v najkrajšem
mogočem času, vendar najpozneje v roku 1 ure po nastanku dogodka na klicno številko 068160305;
• v primeru kaznivega dejanja čim prej obvestiti tudi policijo;
• vrniti kolo znotraj trajanja najema;
• uporabljati kolo skladno s pravili cestnega prometa.
6. člen
Izposojeno Kolo ni zavarovano. Morebitne poškodbe na Kolesu v času izposoje krije najemnik ali zakoniti zastopnik. Če
pride do tatvine Kolesa v času najema, je odgovornost najemnika - in ta je ob najemu o tem seznanjen - da bo v tem primeru
plačal 100% vrednost novega Kolesa po ceniku, ki je objavljen s strani družbe GOR Kolesa, d.o.o..
7. člen
V primeru poškodovanja Kolesa v času najema ali delov Kolesa je najemnik dolžan kriti popravilo Kolesa v višini 100%
vrednosti popravila, ki ga izvede družba GOR Kolesa, d.o.o..
8. člen
Najem Kolesa je potrebno plačati vnaprej, v kolikor ni drugače pisno dogovorjeno z vodstvom najemodajalca.
9. člen
Najemnik je dolžan vrniti kolo najkasneje do poteka roka izposoje, na mestu prevzema, kot je predhodno dogovorjeno s
predstavnikom najemodajalca. V kolikor oprema ni vrnjena najkasneje v roku 2 ur po izteku dogovorjenega najemnega
obdobja bo družba Gorenje Gostinstvo, d.o.o., prijavila tatvino Kolesa na Policijo.
10. člen
Kolo se lahko s strani najemnika vrne pred iztekom najemnega obdobja. Vračilo že plačane najemnine zaradi predčasnega
vračila ni mogoče.
11. člen
Najemnik dovoljuje shranjevanje osebnih podatkov izposojevalcu opreme in uporabo le teh za namene statistične obdelave.
Izposojevalec pa se obvezuje, da bo prejete podatke hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
13. člen
Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa
pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenika prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka,
pritegnitve tretje osebe kot poroka ali sosporništva.
Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta najemnik in najemodajalec skušala reševati sporazumno. Če spora
na ta način ne bo možno rešiti, si bosta najemnik in najemodajalec prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi
alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in
krajevno pristojno po sedežu najemodajalca.
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