
Výpožičný poriadok 
SUN	sport	Slovakia,	s.r.o.,	Jasovská	12,	851	07	Bratislava,	IČO:	46804501	,	mob.:	+421	918	455	587,	
info@sunsport.sk 

Tento výpožičný poriadok je záväzný pre prenajímateľa na jednej strane a nájomcu na strane druhej. Zmluvný 
vzťah vo veci zapožičania športového vybavenia vzniká podpisom výpožičnej zmluvy a riadi sa podľa tohto 
výpožičného poriadku. 

Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby nájomca: 
• bol starší ako 18 rokov, 
• predložil platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), 
• zložil kauciu vo výške stanovenej požičovňou podľa hodnoty požičiavaného materiálu. 

1. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet prenájmu výlučne k účelu, pre ktorý je materiál určený, a to obvyklým 
spôsobom; dodržiavať návody k používaniu predmetu nájmu a pokyny prenajímateľa. Spolu s loďou preberá 
nájomca návod na obsluhu a je povinný sa ním riadiť. 

2. Nájomca má právo pri vypožičaní materiálu si ho prezrieť a prípadné zistené poškodenia bezodkladne ohlásiť 
prenajímateľovi, ktorý je povinný ich zapísať. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. 

3. Vybavenie môže používať výlučne nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, 
ktorej nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca. 

4. Lehota prenájmu je uvedená v zmluve o zapožičaní vybavenia a je záväzná. V prípade, že nájomca potrebuje 
zapožičaný materiál dlhšiu dobu, než je doba uvedená v zmluve, je povinný informovať o tom prenajímateľa 
pred uplynutím dojednanej doby a po dohode zmluvu o zapožičaní predĺžiť (telefonicky, e-mailom). 

5. V prípade nedodržania dojednanej doby vrátenia vybavenia bez ohlásenia podľa bodu 4) je nájomca povinný 
uhradiť prenajímateľovi pokutu vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý započatý deň 
omeškania, a to až do vrátenia materiálu. 

6. Prípadné vrátenie vybavenia pred uplynutím doby, na ktorú je zmluva dojednaná, nevyužitie časti alebo celej 
objednanej a uhradenej služby nezakladá nárok na vrátenie peňazí  alebo zmenu termínu nájmu. 

7. V prípade poškodenia či straty zapožičaného materiálu je nájomca povinný uhradiť škodu takto vzniknutú, a to 
buď vo výške opravy alebo vo výške hodnoty zapožičaného materiálu. Náklady spojené s opravou budú 
hradené zo zloženej kaucie pri vrátení materiálu, pokiaľ je možné ich ihneď stanoviť, alebo zálohovo. 

8. V prípade odcudzenia alebo straty zapožičaného materiálu uhradí nájomca hodnotu daného vybavenia. Do doby 
jej úhrady je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomné. Odcudzenie/stratu ohlási nájomca bezodkladne miestne 
príslušnému oddeleniu Polície SR a prenajímateľovi predloží protokol o ohlásení krádeže. 

9. Cena zapožičania materiálu je daná Cenníkom požičovne firmy SUN sport Slovakia, s.r.o. platným k dátumu 
podpisu tejto zmluvy, ktorý nájdete  na našich webových stránkach. Úhrada nájomného, pokiaľ nebolo 
zaplatené pri objednávke, sa uskutoční pri podpise zmluvy o zapožičaní vybavenia. 

10. Prenajímateľ je oprávnený pri požičaní požadovať kauciu podľa množstva a druhu požičiavaného materiálu. 
Prenajímateľ je povinný túto kauciu nájomcovi vrátiť ihneď po odovzdaní materiálu a jeho následnej kontrole, a 
to v prípade, že nebude zistené žiadne poškodenie a nebol porušený tento Výpožičný poriadok. 

11. Nájomca si plne uvedomuje nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri športovom užívaní prenajatého materiálu 
a týmto na seba preberá plnú zodpovednosť. Prenajímateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví či 
majetku vzniknuté nájomcovi alebo tretím osobám pri používaní zapožičaných športových potrieb. 

12. Ak zapožičané vybavenie nebude vrátené v rovnakom (alebo lepšom :) stave, než v akom bolo zapožičané, bude 
od nájomcu vyžadované: 

• 5,- eur za každé špinavé vybavenie, 
• cena opravy v prípade poškodenia materiálu, 
• plná cena zapožičaného vybavenia, pokiaľ bude materiál stratený, odcudzený alebo úplne 

znehodnotený. 
 
V prípade porušenia tohto Výpožičného poriadku zo strany nájomcu má prenajímateľ právo ukončiť jednostranne 
zmluvu dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v takomto prípade okamžite na požiadanie 
prenajímateľa vrátiť všetko zapožičané vybavenie a uhradiť všetky s tým spojené  náklady. Nájomca pri podpise 
zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy o zapožičaní vodáckeho vybavenia. 
 


