
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŮJČOVNY: 
 

1. Pokud není uvedeno jinak, platí v případě půjčení na 4 a více dnů zvýhodněná cena půjčovného viz stránky 

půjčovny na www.montagne.cz. 

2. Nájemce nesmí dát vybavení do nájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na vybavení žádné změny. 

3. Smluvní strany prohlašují, že pronajaté vybavení je předáváno ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Při 

zapůjčení požadujeme předložení alespoň dvou dokladů (občanský a řidičský průkaz/cestovní pas/atd.). 

4. Pronajímatel touto nájemní smlouvou pronajímá nájemci vybavení uvedené v této nájemní smlouvě, nájemce 

prohlašuje, že mu předmět nájmu byl řádně předveden; nájemce se zavazuje jej užívat za účelem a způsobem, 

který je obvyklý vzhledem ke své povaze a určení. 

5. Nájemce se zavazuje zaplatit dohodnuté nájemné a složit vratnou zálohu v hotovosti v den vyzvednutí vybavení z 

půjčovny. 

6. V případě poškození, ztráty, neúměrného znečištění nebo zničení půjčeného vybavení budou nájemci účtovány 

náklady na opravy a vyčištění. V případě takového poškození, kdy již vybavení nelze dále pronajímat, respektive 

v případě jeho ztráty, se nájemce zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní maloobchodní ceny 

půjčeného vybavení s přihlédnutím k opotřebení. 

7. Nájemce se zavazuje, že se bude o předmět nájemní smlouvy (vybavení) řádně starat a užívat jej tak, aby 

nedošlo k jeho poškození, zničení, ztrátě nebo k nepřiměřenému opotřebení. 

8. Den půjčení (po 13:00 hodině) a den vrácení (do 13:00 hodin) se nezapočítává do doby nájmu.  

9. Nájemce se zavazuje vrátit půjčené vybavení ke dni skončení nájmu nejpozději však do následujícího pracovního 

dne do 13:00 hodin. V případě prodlení s navrácením vybavení bude účtován další den půjčení. V případě 

nevrácení půjčeného vybavení hradí nájemce toto vybavení v plné výši, tj. obvyklá tržní maloobchodní cena. 

10. Pokud je vybavení vráceno před dohodnutým termínem nájmu, dohodnuté nájemné se nevrací. 

11. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením, na vlastním majetku 

nájemce ani na movitých i nemovitých předmětech jiných osob. Pronajímatel také nenese žádnou odpovědnost za 

zdraví a životě nájemce či jiných osob po celou dobu výpůjčky půjčeného vybavení.  

12. Svým podpisem nájemce potvrzuje, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů uvedených na 

www.montagne.cz/gdpr dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES. 

 

Montagne – přátelé hor 

provozuje DEMBOWSKI s.r.o. 

Na výhledech 4/1136, Praha 10, 100 00 

IČO: 02527452 

DIČ: CZ02725452 

Spisová značka: C 222792 vedená u Městského soudu v Praze 
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Filip Dembowski – jednatel 
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Tyto obchodní podmínky půjčovny jsou platné a účinné od 31.03.2021. 

http://www.montagne.cz/gdpr

