Varnostna navodila ter pogoji izposoje kolesa.
HOTEL REAKTIV
Pravila izposoje koles, kolesarske oprema ter dodatkov
1. Vožnja po kolesarskih stezah, stezah izven urejenega kolesarskega okolja ter vožnja v
naravi je na lastno odgovornost.
2. Hotel ReAktiv ne odgovarja za telesne poškodbe, poškodbe kolesa in/ ali kolesarske
opreme ter za krajo kolesa in/ ali kolesarske opreme, ki bi se zgodile med izposojo kolesa.
3. V primeru, da je uporabnik pod vplivom alkohola ali drog, je uporaba kolesa
PREPOVEDANA.
4. V primeru nastanka škode na izposojenem kolesu zaradi malomarne uporabe, le to krije
izposojevalec.
5. V primeru nastanka škode na izposojenem kolesu zaradi sklopa nesrečnih okolic (padec,
prometna nesreča ipd.), se za kritje le te izposojevalec dogovori s posodnikom, če se že prej
ni z povzročiteljem (primer: prometna nesreča), ter skupaj dosežeta dogovor, ki bo v korist
obema.

Starostna omejitev za izposojo koles
6. Otroke od 5-16 let mora spremljati starš/zakoniti skrbnik (18 let ali starejši). Starš ali
skrbnik morata za otroka podpisati izjavo izposoje kolesa.

Obvestilo za kolesarje, starše v skrbnike
7. Hotel ReAktiv močno priporoča uporabo čelade za zaščito glave.
8. Kolesar naj ne poskuša kolesariti po zahtevnejšem terenu, če nima ustreznega znanja,
izkušenj in opreme, da bi učinkovito premagal takšne proge.
Kolesarje bi želeli opomniti, da s seboj nosijo prenosni telefon in številko krajevne službe za
nujne zadeve. Številka nujne medicinske pomoči: 112 Prenosni telefon Hotela ReAktiv :
+386(70) 66 66 11
1. V primeru povzročitve škode na opremi, je oseba, ki si je sposodila opremo, dolžna poravnati
nastalo škodo v višini 60 % cene nove opreme.
2. Oseba, ki si opremo izposodi, prevzema polno odgovornost za opremo.
3. 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.
4. V primeru kraje je oseba, ki si je opremo izposodila, dolžna krajo prijaviti lokalni policijski
postaji.
5. Najem opreme je potrebno plačati vnaprej, v kolikor ni drugače pisno dogovorjeno z
vodstvom podjetja.
6. V primeru zamude vračila opreme se zaračunava dodaten dan najema po veljavnem ceniku.

7. V kolikor oprema ni vrnjena najkasneje v 7 dneh po izteku najemnega obdobja bo oprema
prijavljena na Policijo kot ukradena.
8. Oprema se lahko vrne pred iztekom najemnega obdobja. Vračilo denarja ni mogoče. Vračilo
denarja je možno samo v primeru poškodb, bolezni in sicer ob predložitvi zdravniškega
potrdila.
9. Ob prevzemu izposojene opreme je potrebno podpisati izjavo o najemu opreme. S
podpisom izjave najemnik sprejme splošne pogoje izposoje opreme.
10. 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 ter 20 EUR kavcije. 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.

S podpisom jamčim, da sem podrobno prebral /a in sem seznanjen/a s pravicami in
obveznostmi uporabnikov. Strinjam se, bom vozil/a na lastno odgovornost ter da v primeru
poškodbe ne bom prenašal/a odgovornost na izposojevalca koles (Hotel ReAktiv).
Ime in priimek:___________________________________________________________________
Datum:_________________________________________________________________________
Naslov/nastanitev:________________________________________________________________
Poštna št. in kraj:_________________________________________________________________
Država:_________________________________________________________________________
Št. kolesa:_______________________________________________________________________

Podpis uporabnika:

Podpis receptorja:

