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Splošni pogoji in Najemna pogodba za
najema čolna Brig Dingo 3m in Yamaha
5 KM

1. Plovba s čolnom je na lastno odgovornost.
2. Najemniki čolna so dolžni paziti na najeto vozilo, ga vrniti v brezhibnem stanju in do dogovorjene ure. V

primeru poškodovanja čolna, najemnik krije nastale stroške oz. pogodbeno kazen.
3. Morebitno servisno posredovanje med najemom ni vključeno v ceno.
4. Pred najemom najemnik plača varščino in sicer 300 EUR. V primeru vračila nepoškodovanega in

brezhibnega čolna z motorjem, najemodajalec varščino vrne.
5. Prevzem in predaja čolna je od ponedeljka do petka od 9:00 do 16:00 ure ali v soboto od 9:00 do 12:00

ure, če ni drugače dogovorjeno.
6. V primeru, da se dogovorjene ure najema spremenijo, jih najemodajalec in najemnik predhodno

uskladita in potrdita.
7. V primeru, da najemnik ne vrne čolna do dogovorjene ure, se vsaka nadaljnja začeta ura obračuna in

sicer 5 EUR/uro.
8. Najemnik podpiše pogodbo, v kateri soglaša s pogoji najema.
9. Izposojena oprema ni zavarovana. Morebitne poškodbe opreme krije najemnik. Morebitna kraja opreme

je odgovornost najemnika. Najemnik je ob najemu seznanjen, da bo v tem primeru plačal 100%
vrednost opreme ( Cena čolna Brig Dingo 300 je 820EUR, izvenkrmnega motorja Yamaha 5 KM pa je
1.250 EUR.

10. V primeru povzročitve škode na opremi je najemnik dolžan poravnati nastalo škodo v višini do 60% cene
nove opreme.

11. V primeru kraje mora najemnik krajo prijaviti na lokalni policijski postaji.
12. Izjava o najemu je veljavna samo v primeru, ko je plačilo za celoten čas najema izvršeno v celoti in je

najemnik predložil veljaven osebni dokument. Najemnik dovoljuje shranjevanje osebnih podatkov
izposojevalcu opreme in uporabo le teh za namene statistične obdelave. Izposojevalec se obvezuje, da
bo prejete podatke hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

13. Minimalna starost najemnika je 18 let ali 14-18 let v spremstvu odrasle osebe.
14. Vozniški izpit ni potreben.

Kraj in datum: _________________________________________

Podpis najemojemalec: __________________________________

Podpis in žig najemodajalca: ______________________________


