
Volter s.r.o. | Žitná 570/26 | 120 00 Praha 2 | tel. +420 222 962 237 | email: info@volter.cz

Zapsána v OR, vedeném u MěS v Praze, odd. C vložka 163036 | IČ: 29051886 | DIČ: CZ29051886

Jméno Datum zápůjčky

Příjmení Čas zápůjčky

Adresa Počet dní zápůjčky

Číslo OP Datum vrácení

Číslo a typ 2. průkazu Čas vrácení

Telefon

E-mail:

Typ vozíku
Výrobní číslo/ barva
Jméno osoby užívající vozík

Doplňky, příslušenství Zapůjčeno Vady při převzetí Vráceno Vady při vrácení

Cykloset - blatník, tažná tyč
s příslušenstvím
Cykloset - spojovací materiál 

za kolo

Číslo dokladu:

PŘEVZETÍ VRÁCENÍ

Typ zálohy: Výše vrácené zálohy:
Výše zálohy: Odpočet zálohy:
Datum zúčtování zálohy: Datum vrácení:

Převzal: Vrátil:
Datum: Datum:
Podpis: Podpis: 

1 500,00 Kč

600,00 Kč
600,00 Kč

Transportní vak - obyč

Kšilt

Speciální podhlavník -

1 690,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč

700,00 Kč
649,00 Kč
749,00 Kč

3 000,00 Kč
3 500,00 Kč
200,00 Kč

3 000,00 Kč
3 500,00 Kč
2 500,00 Kč

blatník, tažná tyč s 

příslušenstvím

800,00 Kč

800,00 Kč
99,00 Kč

Popis

 

-

 

 

 

 

Závady při převzetí (popis)

Závady při vrácení (popis)

2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
700,00 Kč

2 500,00 Kč
4 500,00 Kč

3 500,00 Kč

2x karabina s pojistkou, 

kolík, jisticí popruhy
500,00 Kč

Cena půjčovného:
Zaplaceno:   Způsob platby:

Cena celkem, vč. DPH: *
Hodnota půjčeného zboží: **

ZÁLOHA PŘI PŘEVZETÍ A ZAPŮJČENÍ VOZÍKU

8 000,00 Kč

Osa na kola

 - barva
2x

drát:  

ANO

síťovina se zipem

šusťákovina, okno, zip

plast, větrací okna

Půjčující:

cyklocomputer se stojánkem

3dílná

xROVER REHA ledvinka

Kola zadní 20"

Outdoor přední kolo 14" s vidlicí

Přední malé kolo 6"

Hlavní díl vozíku xROVER REHA

xROVER REHA fixační vložka

kostra s potahem

vložka s výztuhy

xROVER REHA tropiko

xROVER REHA windstoper

Taška na kola

Boudička

Zimní vak

Štucel - rukávník

Tachometr

xROVER REHA pláštěnka

xROVER REHA kabela na madlo

 - barva drát:  

Přední malé kolo 6" plast. vidlice

Zadní taška ANO

ZÁPŮJČNÍ LIST

Zdravotní vozík/ kočárek xROVER REHA

Poskytovatel:

CENA s DPH 

(CZK)***

  

 

ANO
ANO

 S               M              L    

Vlaječka

plast černá

plast černá

hliník.  vidlice

ANO

mailto:anny_87@gmx.de


I. Obecná ustanovení
Při nedodržení dne vrácení se k ceně připočítává dvojnásobek jednodenní ceny za každý den prodlení.
Poškodí-li půjčující zapůjčený předmět, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu.
Tyto náklady budou odečteny od složené zálohy, která bude vrácena až po opravě. 
Půjde-li o neopravitelnou závadu nebo ztrátu, propadne celá záloha poskytovateli.
Záruční a všeobecné obchodní podmínky jsou uvedeny v plném znění na webových stránkách www.volter.cz.
Sankce za poškození, zašpinění, či pozdní vrácení jsou předem stanoveny poskytovatelem.
Po použití vozíku/ kočárku v podmínkách, kdy dojde k jeho zašpinění, je nutné ho vrátit omytý a očištěný.
Ke každé výpůjčce jsou třeba dva doklady totožnosti.
* Celková cena je pouze orientační, slouží pro určení hodnoty dílčích součástí zápůjčky, pokud by došlo k jejich ztrátě či poničení. 
V této výši bude pak požadována náhrada.
** Je to cena hodnoty veškerého zapůjčeného zboží jako celku. V případě ztráty či poškození kompletní zápůjčky bude požadována 
náhrada v této výši.
*** Hodnota zboží, která bude účtováná při ztrátě nebo poškození.

II. Ceník půjčovného
Vozík - vybavení Víkend Jeden den Další den Vratná záloha

(pá - po)
xROVER REHA S standard 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 4 000,-CZK
xROVER REHA S all in one 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 4 000,-CZK
xROVER REHA M standard 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 4 000,-CZK
xROVER REHA M all in one 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 4 000,-CZK
xROVER REHA M Buggy 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 6 000,-CZK
xROVER REHA L standard 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 4 000,-CZK
xROVER REHA L all in one 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 4 000,-CZK
xROVER REHA L Buggy 500,-CZK 0,-CZK + 300,-CZK 6 000,-CZK
 - individuální tarif dle dohody

III. Práva a povinnosti půjčujícího
Pújčující musí všechny zapůjčené součásti udržovat řádným způsobem tak, aby zabránil jejich poškození, či zničení. 
Půjčující se zavazuje při jakékoli manipulaci se všemi zapůjčenými součástmi postupovat dle přiloženého návodu. 
Půjčující nesmí provádět na všech zapůjčených předmětech žádné úpravy, opravy a další manipulaci. 
V případě nutné opravy, či jiné potřebné manipulace s jakýmkoli zapůjčeným předmětem, bude neprodleně kontaktovat poskytovatele.

 IV. Zvláštní ustanovení
Půjčující se zavazuje, že v případě vzniklé škody na svěřených hodnotách uhradí tuto škodu v plné výši nebo uvede všechny zapůjčené věci do 
původního stavu na své vlastní náklady, a to do 30 dnů od konce zápůjční doby, pokud neprokáže, že škoda vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
Půjčující se zavazuje, že byl řádně proškolen a seznámen se všemi produkty a postupy a jejich správnou manipulací.

V. Závěrečná ustanovení
Pokud tyto smluvní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy z nich vzniklé Občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek 
budou řešeny obecními soudy.
Zápůjční list nabývá platnost dnem jeho podpisu oběma stranami.
Půjčující a poskytovatel prohlašují, že si pročetly smluvní podmínky a porozuměly jejich obsahu, neuzavřely je v tísni či za jinak nevýhodných
podmínek.
Souhlas se smluvními podmínkami stvrzují obě strany svými podpisy.

V…………………………

………………………………….                                                                           …………………………………….
Poskytovatel Půjčující

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stvrzení při vrácení

V ……………….. dne……………………

………………………………….                                                                           …………………………………….
Poskytovatel Půjčující

Smluvní podmínky při zapůjčení produktu:


