
1/1

Splošni pogoji in Najemna pogodba El.
Skiro Segway Ninebot ES4 in El. kolo
HaiBike SDURO 5.0

1. Vožnja s skirojema oz. kolesom je na lastno odgovornost
2. najemniki vozila so dolžni paziti na najeto vozilo, ga vrniti v brezhibnem stanju in do določene ure. V

primeru poškodovanja kolesa oz. skiroja, 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 za električno kolo 250,00 EUR in za električni skiro

150,00 EUR. V primeru vračila nepoškodovanega in brezhibnega kolesa ali skiroja najemodajalec
varščino vrne.

5. prevzem in predaja vozila je od ponedeljka do petka od 9:00 do 16:00 ali v soboto od 9:00 do 12:00 v
kolikor ni dogovorjeno drugače.

6. v primeru, da se ure trajanja najema spremenijo glede na zgoraj opredeljene, jih najemodajalec in
najemnik predhodno uskladita in potrdita

7. v primeru, da najemnik ne vrne kolesa do dogovorjene ure, se vsaka nadaljnja začeta ura obračuna in
sicer 5,00 EUR/uro

8. Najemnik kolesa ali skiroja podpiše pogodbo, v kateri soglaša s pogoji najema
9. Izposojena oprema ni zavarovana. Eventuelne poškodbe opreme krije oseba, ki si je opremo izposodila.

Eventuelna 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.Skiro Segway Ninebot ES4; cena
novega 540,00 EUR, El. Kolo Haibike SDURO Hardnine 5.0 cena novega 2.800,00 EUR

10. V primeru povzročitve škode na opremi, je oseba, ki si je sposodila opremo, dolžna poravnati nastalo
škodo v višini do 60% cene nove opreme.

11. V primeru kraje je oseba, ki si je opremo izposodila, dolžna krajo prijaviti 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 pa se obvezuje,
da bo prejete podatke hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

13. Minimalna starost: 18 let, 14-18 let v spremstvu odrasle osebe.
14. Čiščenje od 20,00 EUR (odvisno od stanja).

Kraj in datum: _________________________________________

Podpis najemojemalec: __________________________________

Podpis in žig najemodajalca: ______________________________


