
PREBERACÍ PROTOKOL
SKI LIFT, s.r.o. Robotnícka 10, Banská Bystrica 974 01

Preberajúci: Výstroj:

Preberajúci svojím podpisom na preberacom protokole potvrdzuje súhlas so všeobecnými 
podmienkami požičovne lyžiarskej (snowboardovej) výstroje.

Všeobecné podmienky zapožičania lyžiarskej výstroje
1) Zapožičaná lyžiarska výstroj

a) sa nestáva vlastníkom preberajúceho
b) sa zapožičiava na dobu určitú

2) Preberajúci prehlasuje že:
a) zapožičanú lyžiarsku výstroj bude používať iba v lyžiarskom stredisku Králiky
b) poskytol pravdivé údaje odovzdávajúcemu potrebné na nastavenie funkčnosti výstroje
c) prebral zapožičanú výstroj funkčnú a v stave spôsobilom na užívanie
d) vráti odovzdávajúcemu zapožičanú výstroj v stave v akom ju prebral
e) neponechá zapožičanú výstroj bez dozoru
f) bol riadne oboznámený s obsluhou a návodom zapožičanej výstroje
g) zapožičanú výstroj neposkytne, nepožičia tretej osobe
h) zapožičanú výstroj bude chrániť pred poškodením, stratou, zničením a odcudzením
i) uhradí škodu spôsobenú odcudzením alebo poškodením zapožičanej výstroje preberajúcim
alebo treťou osobou

3) Preberajúci je povinný vrátiť výstroj v čase a dátume stanovenom na preberacom protokole
a v prípade, ak preberajúci nedodrží čas vrátenia výstroje, je povinný doplatiť vzniknutý 
rozdiel podľa cenníka, s ktorým bol preberajúci oboznámený, čo potvrdzuje svojim 
podpisom

4) Preberajúci sa musí identifikovať dvoma platnými dokladmi OP+VP (namiesto VP môže 
poslúžiť aj platný cestovný doklad, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, ISIC)

5) Preberajúci je povinný ponechať odovzdávajúcemu zálohu ako depozit za zapožičanú 
výstroj
a) ak preberajúci ponechá ako zálohu OP alebo VP, robí tak dobrovoľne a nemá právo
odovzdávajúceho obviňovať z protiprávneho konania
b) preberajúci má na výber rozhodnúť sa pre finančnú zálohu, OP alebo VP  

6) Zákazník nemá nárok na vrátenie zaplatenej zálohy za rezerváciu lyžiarskej/ snowboardovej 
výstroje. Dátum a čas rezervácie je možné zmeniť najneskôr 24 hodín pred vydaním výstroje
a to osobne v požičovni lyžiarskej výstroje počas otváracích hodín.

7) Ak preberajúci poruší vyššie stanovené všeobecné podmienky zapožičania výstroje, 
odovzdávajúci má nárok na škodu spôsobenú preberajúcim  

Prosíme o pochopenie. Vyššie stanovené podmienky boli zostavené na základe negatívnych 
skúseností s niektorými preberajúcimi. Ďakujeme za pochopenie.

Doba požičania: Podpis


