SPLOŠNI POGOJI NAJEMA - IZPOSOJE E-KOLES
1. člen Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: pogoji) opredeljujejo pogoje izposoje in uporabe koles ter obveznosti upravljavca in
uporabnika. Ti pogoji zavezujejo upravljavca in uporabnika kot pogodbena določila, skladno s 120. členom Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007).
2. člen V teh pogojih poslovanja imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
-E-kolesa so električna kolesa, ki so last upravljavca (v nadaljevanju kolesa);
-informacijska točka je mesto, kjer se sklene pogodbeno razmerje za najem kolesa in točka, kjer se kolo izposodi in vrne ter se
nahaja na Gregorčičeva 10 Kobarid
- upravljavec je hkrati lastnik koles: Apartmaji Mašera Kobarid
-uporabnik je naročnik oziroma oseba, ki najame kolo
-spletna stran je dostopna na spletnem naslovu http://www.apartments-masera.com
3. člen Pogoji so objavljeni na spletni strani in so sestavni del najemniškega razmerja med upravljavcem in vsakokratnim
uporabnikom. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo
spremenjeni pogoji veljati z dnem objave na spletnih straneh.
4. člen Šteje se, da je pogodbeno razmerje sklenjeno, ko uporabnik in upravljavec podpišeta pogodbo o izposoji kolesa (v
nadaljevanju: pogodba). Pogodbo se dobi in podpiše na informacijski točki upravljavca.
5. člen Uporabnik mora k pogodbi predložiti veljaven osebni dokument. Izposoja koles je plačljiva. Cenik izposoje je objavljen na
spletni strani http://www.apartments-masera.com. V primeru, da si skupina strank želi izposoditi več koles, lahko pogodbo
podpiše le en najemnik te skupine, vendar mora obenem upravljavcu podati vse potrebne identifikacijske podatke o vseh
najemnikih.
6. člen Uporabniki koles so lahko vse polnoletne fizične osebe. Za osebe, ki še niso polnoletne, podpišejo pogodbo njihovi
zakoniti zastopniki, pri čemer so dolžni obvestiti upravljavca, da so le-ti namenjeni osebam, ki so starejše od 14 let in še niso
polnoletne; ter posredovati osebne podatke le-teh. Starši ali zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika, odgovarjajo za vso
škodo, ki jo neposredno ali posredno s koriščenjem storitve povzroči mladoletna oseba.
7. člen V primeru, da isti uporabnik večkrat krši te pogoje, ima upravljavec pravico, da mu onemogoči dostop do kolesa za
določeno ali neprekinjeno obdobje.
8. člen Uporabnik je dolžan vrniti kolo najkasneje do poteka roka izposoje, na mestu prevzema.
9. člen Uporabnik je dolžan:
-koristiti storitev s potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter ob upoštevanju teh pogojev uporabe
-ravnati s kolesom tako, da so poškodbe, uničenje ali izginotje izključeni
-upravljavcu sporočiti izgubo, krajo, poškodbo in ali kakršnekoli druge težave v zvezi z najemom, in sicer v najkrajšem možnem
času, vendar najpozneje v roku 24 ur po nastanku dogodka
-v primeru kaznivega dejanja čim prej obvestiti tudi policijo
-vrniti kolo znotraj trajanja najema.
Kolo ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti, dokler ponudnik storitve ne prejme kopije prijave kaznivega
dejanja.
10. člen V kolikor upravljavec kadarkoli med trajanjem najema ugotovi, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s temi pogoji,
lahko enostransko prekine najemno razmerje, uporabnik pa je v tem primeru dolžan takoj vrniti kolo.
11. člen Uporabnik kolesa ne sme posoditi, oddati v najem, odstopiti ali ga uporabljati na kakršenkoli drugačen način, ki ni
naveden v teh pogojih. Uporabniku je izrecno prepovedana prepustitev kolesa, ki je last upravljavca, v kakršnokoli, brezplačno ali
plačljivo, uporabo tretji osebi.

12. člen Uporabnik ima pravico, da kolo primerno uporabi, v skladu z določbami teh pogojev. Primerna uporaba izključuje
predvsem naslednje:
-uporabo v nasprotju z določbami veljavne prometne ureditve, predvsem določb cestnoprometnih predpisov
-kakršnokoli uporabo na terenu ali v naravnih razmerah, ki kolo poškodujejo
-kakršenkoli prevoz tretje osebe na kakršenkoli način
-kakršnokoli uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja njega samega ali tretjo osebo
-kakršnokoli demontažo ali poskus demontaže celotnega kolesa ali dela kolesa.
13. člen Uporabnik sam neomejeno odgovarja za škodo, ki bi nastala z uporabo kolesa, vključno z uporabo v primeru zakasnele
vrnitve. Uporaba kolesa je na lastno odgovornost.
14. člen Ob začetku vsakega posameznega časa veljavnosti izposoje je uporabnik dolžan plačati ceno najema v višini kot to
določa veljavni cenik. V primeru povzročitve škode na opremi, je oseba ki si je sposodila opremo, dolžna poravnati nastalo škodo
v višini 80% cene nove opreme.
Izposojena oprema ni zavarovana. Morebitne poškodbe opreme krije oseba, ki si je opremo izposodila. Morebitna kraja opreme je
odgovornost osebe, ki si je opremo izposodila in ta oseba je ob najemu seznanjena, da bo v tem primeru plačala 100% vrednosti
opreme.
15. člen Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta upravljavec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora
na ta način ne bo možno rešiti, si bosta upravljavec in uporabnik 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 Okrajno sodišče v Tolminu.

IZPOSOJENI PREDMETI
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ČELADA
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ŠTEVILO

V Kobarid dne, _____________

Najemnik, uporabnik:
Ime:______________
Priimek:___________
Podpis:____________

Upravljalec:

