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SMLOUVA  A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ JÍZDNÍCH  KOL

Tímto beru na vědomí a souhlasím s následujícími podmínkami smlouvy o výpůjčce

Jízdní kola se půjčují čistá a v řádném provozuschopném stavu a musí být vrácena ve stejném stavu.
Kola jsou pravidelně udržována. Zákazník je povinen zkontrolovat kolo předtím, než se vydá na 
jízdu. Klient se zavazuje vrátit kolo v čistém a nepoškozeném stavu, aby se vyhnul případným 
dodatečným poplatkům za opravu nebo výměnu. Klient souhlasí s používáním zařízení tak, jak je, v
dobrém stavu a přijímá plnou odpovědnost za péči o zařízení v době, kdy ho využívá.

Poškozené díly nebo komponenty budou opraveny podle uvážení prodejny a zákazník souhlasí s 
tím, že za vyměněné komponenty zaplatí běžné ceny servisu a maloobchodní ceny. Čistým stavem 
se rozumí běžné opotřebení, které je akceptováno, ale nezahrnuje zlomené špice, ohnuté ráfky, 
poškozené rámy, sedadla nebo jiné díly způsobené nesprávným používáním a/nebo haváriemi. 

Všechna kola by měla být vrácena očištěná od bláta a nečistot. Za každé kolo, které nebude vráceno
čisté, bude uhrazena částka 100 Kč.

Zákazník se zavazuje uhradit společnosti Transphere s.r.o. cenu jízdního kola (kol) v případě 
krádeže, ztráty nebo úplného poškození, plus cenu veškerého příslušenství, které bylo poskytnuto v 
době pronájmu kola.

__________________________________________

(podpis klienta)



SMLOUVA O PŘEVZETÍ RIZIKA, ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A UVOLNĚNÍ Z 
ODPOVĚDNOSTI

Převzetí rizika

Chápu a beru na vědomí, že zapůjčení tohoto kola a účast na cyklistických závodech vystavuje 
mne/moje dítě mnoha nebezpečím, která mohou znamenat nevyhnutelné riziko smrti, zranění osob a
ztráty nebo poškození majetku. Rovněž chápu, že já/moje dítě by mělo být v dobrém fyzickém 
stavu, aby se mohlo účastnit jízdy na kole, a potvrzuji, že já/moje dítě nemám žádné závažné 
zdravotní problémy, které by mi/mojemu dítěti bránily v účasti na jízdě na kole. Nemám/nemá mé 
dítě žádné zdravotní potíže, ani mi/mému dítěti nebylo diagnostikováno onemocnění, které by mi/jí 
bránilo v jízdě na kole. Navzdory výše uvedeným rizikům a potvrzením tímto přebírám veškerá 
rizika zranění nebo ztráty života sebe/mého dítěte a ztráty nebo poškození majetku vyplývající z 
pronájmu tohoto jízdního kola a účasti na jízdě na kole. Jsem si vědom(a) rizika spojeného s 
používáním tohoto zapůjčeného cyklistického vybavení a přijímám plnou odpovědnost za veškeré 
škody nebo zranění, které mohou vzniknout.

Zřeknutí se odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti

Za to, že mi společnost Transphere s.r.o. zapůjčila toto jízdní kolo, výslovně zprošťuji a navždy 
zbavuji společnost Transphere s.r.o. a její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce a 
zaměstnance veškeré odpovědnosti nebo nároků za zranění, onemocnění, smrt nebo ztrátu či 
poškození majetku, které mohou mně/mému dítěti vzniknout při zapůjčení tohoto jízdního kola a 
účasti na cyklistice. Toto zproštění výslovně zahrnuje, ale neomezuje se na odpovědnost nebo 
nároky za zranění, onemocnění, smrt nebo škody způsobené nedbalostí společnosti Transphere s.r.o.
nebo jejích přidružených společností, úředníků, zástupců nebo zaměstnanců. Mým záměrem je 
touto dohodou o zproštění odpovědnosti zprostit společnost Transphere s.r.o. a zbavit ji veškeré 
odpovědnosti za jakoukoli takovou ztrátu nebo poškození majetku, zranění osob nebo ztrátu života, 
ať už způsobenou nedbalostí společnosti Transphere s.r.o., nebo založenou na porušení smlouvy, 
porušení záruky či jiné právní teorii. Podpisem tohoto dokumentu plně uznávám, že pokud dojde ke
zranění, onemocnění, úmrtí nebo škodě na mně/mém dítěti při pronájmu tohoto kola nebo při účasti 
na cyklistických závodech, nebudu mít žádné právo vznášet nároky nebo podávat žalobu proti 
společnosti Transphere s.r.o. nebo jejím přidruženým společnostem, vedoucím pracovníkům, 
zástupcům nebo zaměstnancům, a to ani v případě, že oni nebo některý z nich z nedbalosti způsobí 
zranění, onemocnění, úmrtí nebo škodu na mně/mém dítěti.

- Beru na vědomí, že tato aktivita může mít za následek vážné zranění, mimo jiné včetně 
poranění páteře nebo hlavy.

- Beru na vědomí, že tato aktivita může mít za následek nebezpečí způsobené jinými jízdními 
koly a dopravními nebo silničními podmínkami.

- Výslovně zprošťuji společnost Transphere s.r.o. jakékoliv odpovědnosti nebo nároků za 
zranění, onemocnění, smrt nebo ztrátu či poškození majetku, které mohu utrpět při zapůjčení
tohoto kola a účasti na cyklistických aktivitách.

- Beru na vědomí, že ne všude v Praze a v České republice jsou cyklostezky a že budu muset 
využívat danou infrastrukturu a chovat se přiměřeně a respektovat pravidla silničního 
provozu.



- Pracovníci společnosti Transphere s.r.o. mi zodpověděli všechny mé dotazy.

- Chápu, že tato jízdní kola nemusí být vždy vybavena zařízením pro zvýšení viditelnosti, jako
jsou blikající světla.

PEČLIVĚ JSEM SI PŘEČETL/A CELOU TUTO SMLOUVU A ROZUMÍM JEJÍMU OBSAHU. 
JSEM SI VĚDOM/A, ŽE SE JEDNÁ O PŘEVZETÍ RIZIKA, ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI 
A JEJÍ UVOLNĚNÍ, A PODEPISUJI JI DOBROVOLNĚ. ROVNĚŽ BERU NA VĚDOMÍ, ŽE 
BYCH SE NEMĚL/A A NESMÍM ÚČASTNIT TÉTO AKTIVITY, POKUD JSEM POD VLIVEM 
ALKOHOLU NEBO DROG.

Podpisem za nezletilou osobu souhlasím s tím, že jsem jejím rodičem nebo zákonným zástupcem, a 
zbavuji společnost Transphere s.r.o. jakýchkoli nároků, žalob nebo odpovědnosti za tuto nezletilou 
osobu. Každý z níže podepsaných si přečetl tuto SMLOUVU O POUŽÍVÁNÍ JÍZDNÍHO 
PROSTŘEDKU A O ZRUŠENÍ ODPOVĚDNOSTI. DÁLE SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI 
SMLOUVY O PRONÁJMU KOL společnosti Transphere s.r.o. které jsou uvedeny výše.

Jméno a příjmení:

Datum narození / rodné č.:

Bydliště:

Telefonní číslo / e-mail:

Typ jízdního kola:

Hodnota jízdního kola:

Další výbava (zámky atd.):

Doba pronájmu (od-do):

Datum, místo

Podpisy: 

(klient):

(zástupce společnosti Transphere s.r.o.): 


