
 

 

 
 
SMLOUVA O ZAPŮJČENÍ KOLA K TESTOVACÍ JÍZD Ě ZA ŮČELEM PŘÍPADNÉ KOUPĚ 
 
Sportisimo s.r.o. 
se sídlem Metropole Zličín, Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5 IČ:   26194627  
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78675 
Prodejna HARDSPORT  
Zastoupená pověřeným prodejcem …………………………………………  
dále jen „HARDSPORT“  
a  
Jméno a příjmení: ……………………………………… Bydliště: …………………………………………………....................................  
 
Číslo OP: …………………………… Druhý doklad totožnosti: ……………………………….........Mail:...............................................  
dále jen „vypůjčitel “  
uzavřeli tuto smlouvu:  
I.  
Předmět smlouvy  
HARDSPORT zapůjčí vypůjčiteli po stanovenou dobu a za níže uvedených podmínek kompletní jízdní kolo 
………………………………………………. v ceně …………………. Kč ve specifikaci dle katalogu oficiálního dovozce,  
 
číslo rámu: ……………………………., (dále jen „kolo“) k testovací jízdě za účelem případné koupě.  
II.  
Práva a povinnosti HARDSPORT  
1. HARDSPORT je povinen předat vypůjčiteli kolo čisté a ve stavu způsobilém k řádnému užívání.  
2. HARDSPORT je oprávněn požadovat vrácení kola i před skončením doby stanovené touto smlouvou, jestliže vypůjčitel kolo 
neužívá řádně nebo jestliže je užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou.  
3. HARSPORT může použít zálohu složenou vypůjčiteli k úhradě škod způsobených na kole, k úhradě poplatku za testování 
nebo k úhradě smluvní pokuty za pozdní vrácení kola.  
III.  
Práva a povinnosti vyp ůjčiteli  
1. Vypůjčitel je povinen užívat kolo řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel nese odpovědnost za 
všechny poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na kole, které je předmětem této smlouvy.  
2. Vypůjčitel nesmí přenechat kolo k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za způsobené škody, jako by je způsobil 
sám.  
3. Vypůjčitel složí při převzetí kola vratnou zálohu ve výši …………………………. Kč. Záloha je vratná při řádném vrácení kola. 
Vypůjčitel se zavazuje uhradit HARDSPORTU jakékoliv způsobené škody na rámu a komponentech dle doporučených 
maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých komponentů do ČR.  
4. Vypůjčitel je povinen do skončení doby výpůjčky předmětné kolo vrátit čisté a nepoškozené do provozovny HARDSPORT, ve 
které kolo převzal. V případě vrácení špinavého kola je HARDSPORT oprávněn účtovat 199 Kč za jeho vyčištění a o tuto částku 
ponížit zálohu.  
5. Vypůjčitel se zavazuje uhradit poplatek za testování ve výši …………. Kč za každý započatý den testování a smluvní strany 
se dohodly, že poplatek bude odečten z vratné zálohy. V případě koupě jakéhokoliv kola vypůjčitelem v HARDSPORTU bude 
hodnota celková částka poplatku odečtena z kupní ceny.  
IV.  
Doba testování  
1. Testování se sjednává na dobu:  od……………………do……………………dnů………………  
2. Za vrácení kola později než je sjednaná doba testování se vypůjčitel zavazuje uhradit HARDSPORTU smluvní pokutu ve výši 
999 Kč za každý započatý den prodlení.  
3. V případě, že vypůjčitel nevrátí kolo nejpozději do 7 dnů od uplynutí doby testování, zavazuje se uhradit HARDSPORTU 
smluvní pokutu rovnající se doporučené maloobchodní ceně daného kola a ztrácí nárok na vrácení zálohy.  
V.  
Závěrečná ustanovení  
1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků.  
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena 
podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni 
připojují své podpisy.  
4. Vypůjčitel dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů 
společností Sportisimo s.r.o. za účelem marketingové komunikace. Vypůjčitel může tento souhlas kdykoliv bezplatně písemně 
odvolat na adrese správce.  
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.  
 
V Praze       dne ………………………  
 
 
………………………………………….     ………………………………………….  

HARDSPORT       vypůjčitel (testovací jezdec) 


