SMLUVNÍ PODMÍNKY:
1. REZERVACE: Zákazník (dále také řidič n. řidiči) mohou poslat 10% celkové částky jako rezervaci a to prostřednictvím Paypalu
nebo bankovním příkazem. 10% rezervace je ale vyžadována v případě zájmu vice zákazníků o stejné datum půjčení. Zbytek bude
zaplacen buď v hotovosti nebo platební kartou v den předání motocyklu. MotorbikeVentures (dále MV) si vyhrazuje právo změny
modelu motocyklu v rámci kategorie (případně i kategorie vyšší bez doplatku) za nepředpokládatelných provozních okolností.
2. KAUCE: Při předání motocyklu zákazník složí kauci ve výši 15000,- – 25000,- Kč (podle vybraného modelu) a to buď v
hotovosti nebo blokací částky na platební kartě. Kauce bude uvolněna při vrácení a kontrole motocyklu. Jakékoli škody budou
strženy z částky kauce.
3. PLATBA: Platbu je možno provést platební kartou, převodem na účet nebo hotovostí.
4. CENA ZAHRNUJE: Motorky jsou vybaveny postranními kufry a horním kufrem, eventuálně spostranními brašnami a horní
brašnou (podle typu motocyklu), zámkem na brzdový kotouč. Motorky jsou pojištěny (viz bod č. 6). Cena zahrnuje pouze běžné
opotřebení, škrábance a jiná povrchová poškození budou účtována odečtem ze složené kauce.
Motocykly musí být vráceny do 21:00, pokud budou vráceny později, může být účtováno penále.
Motocykl musí být vrácen se stejným obsahem nádrže (obvykle plným), pokud tomu tak nebude, bude účtován poplatek 500,- Kč.
5. ZRUŠENÍ REZERVACE A VRÁCENÍ PENĚZ: Pokud je rezervace zrušena min. 30 dní před termínem, bude vráceno 50%
zálohy. Pokud je rezervace zrušena méně než 30 dní před termínem, záloha propadá ve prospěch MV.
6. POJIŠTĚNÍ: Všechny motocykly jsou pojištěny na cesty po Evropě včetně pojištění nehod, zcizení a vandalismu.
Povinné ručení kryje pojistné události do výše 35 000 000,- Kč.
Škody na motocyklu způsobené při nehodě vinou řidiče motocyklu jsou pojištěny, řidič však platí rozdíl skutečné škody a
pojistným plněním ze strany pojišťovny (spoluúčast), maximálně do výše složené kauce.
MV si vyhrazuje právo blokovat kauci až do doby vyřešení nehody (určení viníka).
7. ŠKODY NA MOTOCYKLU: Všechny ostatní případy škod na motocyklu způsobené řidičem a dále v případech vandalismu
MV nebo pojišťovna ocení výši škody (opravy) a řidičovi bude odečten rozdíl opravy škody a pojistným plněním ze strany
pojišťovny ze složené kauce.
Pojištění se nevztahuje na škody způsobené pojištěnému vozidlu úmyslným pochybením jezdce. V takových případech bude
nárokována plná náhrada škody.
8. ZTRÁTA MOTOCYKLU (KRÁDEŽ): Pokud je motocykl odcizen, je povinností řidiče informovat MV a také policii v dané
zemi za účelem vystavení policejního zápisu o této skutečnosti.
9. ASISTENČNÍ SLUŽBY: MV je odpovědná za technický stav motocyklu. Pokud má motocykl poruchu, MV zajistí výměnu
motocyklu, eventuálně dopravu řidiče a motocyklu zpět a to podle vůle řidiče a zároveň možností MV v daný moment. Řidič platí
asistenční službu pouze v případě jím zaviněné nehody, nebo z jiného důvodu za který je odpovědný, např. defekt pneumatiky.
10. PODMÍNKY ŘÍZENÍ: Řidiči musí vlastnit řidičský průkaz pro danou kategorii motocyklů. MV si pořídí fotokopii dvou
dokladů totožnosti. Řídit mohou jen osoby podepsané na této smlouvě.
11. PORUŠOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ: Řidič je odpovědný za případné porušení dopravních předpisů, v takovýchto
případech budou fotokopie jejich dokumentů poskytnuty příslušným úřadům a policii.
12. ODPOVĚDNOST: MV neodpovídá za žádné materiální škody ani škody na zdraví řidičům případně smrti řidiče. Motocykly
jsou půjčovány v dobrém technickém stavu a plní všechny požadavky STK pro provoz na pozemních komunikacích.
13. PROHIBITED USES OF THE MOTORCYCLE: The rider may not allow any other person to ride the motorcycle. A
motorcycle cannot be used for any activity other than normal riding. It may not be used to tow or push anything. It cannot be used in
a test, race or contest, or to instruct an unlicensed person in its operation. The motorcycle cannot be used under the influence of
alcohol or any controlled substance, or any prescription or nonprescription drugs that could impair the rider’s ability to operate the
motorcycle. The motorcycle cannot be used for any illegal purpose, including the transportation of a controlled substance or
contraband. Any violation of this paragraph makes the rider liable to MV for all fines, penalties, forfeitures, liens and recovery and
storage costs, including all related legal expenses.
13. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ MOTOCYKLU: Pokud není vysloveně doplněno pod tímto textem, nesmí řidič předat řízení jiné
osobě. Motocykl nesmí být použit k jiné činnosti než k běžné jízdě. Např. nesmí být použit k tahání nebo tlačení něčeho, k závodění
nebo k vyučování jízdy jiné osoby. Motocykl nesmí být použit pod vlivem alkoholu, drog a jinýhc zakázaných substancí,
předepsaných i nepředepsaných léků které můžou mít vliv na schopnosti řidiče. Motocykl nesmí být použit k jakýmkoli jiným
zakázaným činnostem, např. ilegální přeprava osob nebo zboží. Porušením tohoto ustanovení řidič odpovídá za všechny pokuty,
tresty, propadnutí a uskladnění motocyklu a také všech výdajů za právní služby které takto mohou MV vzniknout.
14. OPRAVY A UPŘESNĚNÍ SMLOUVY: MV si vyhrazuje právo kdykoli opravit chyby a opomenutí této smlouvy. Neplatnost
kteréhokoli ustanovení smlouvy nevede k neplatnosti smlouvy jako celku. Jakékoli změny a dodatky jsou platné použe v písemné
formě podepsané MV.
15. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: Smluvní strany stanovily, že záležitosti, na které se nevztahuje tato smlouva, se řídí odpovídajícími
ustanoveními občanského zákoníku a občanského soudního řádu České republiky. Tato smlouva je projevem jejich skutečné a
svobodné vůle a byla uzavřena bez omezení, vážně, a nikoli pod tlakem nebo nevhodnými podmínkami. Tato smlouva o nájmu je
vyhotovena ve dvou originálech - jeden pro MV a druhý pro řidiče.
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