Podmienky rezervácie a požičania výstroja na lyžiarsky zájazd
1. Rezervácia výstroja

je možná iba počas dní utorok, streda, štvrtok. Za rezerváciu
výstroja sa skladá záloha 5Eur, ktorá sa odpočíta od celkovej sumy pri prevzatí výstroja.
2.Rezerváciu je možné uskutočniť najskôr 3 týždne pred dátumom lyžiarskeho zájazdu,
ktorý je uvedený a potvrdený pečiatkou a podpisom zástupcu školy.
3.V prípade zrušenia rezervácie výstroja z akéhokoľvek dôvodu sa záloha 5eur nevracia.
Za každý presun rezervácie výstroja na iný termín lyžiarskeho zájazdu sa skladá záloha
5Eur.
4.V prípade presunutia rezervácie na iný termín zájazdu, požičovňa negarantuje
zabezpečenie kompletného výstroja, prípadne jej častí z pôvodnej rezervácie.
5.Požičovňa si vyhradzuje právo zmeny výstroja, prípadne jej častí adekvátnou náhradou.
6.V prípade neprevzatia výstroja zákazníkom v termíne uvedenom na rezervačnom
lístku, sa rezervácia považuje za zrušenú a záloha 5Eur prepadá v prospech požičovne.
7.V prípade predčasného vrátenia výstroja ako je uvedený na výpožičnom lístku,počas
prebiehajúceho výcviku, požičovňa vracia iba sumu za prvé 3 dni podľa cenníka pre
detskú a juniorskú výstroj.
8.V prípade nevrátenia výstroja v dohodnutom termíne (uvedenom na rezervačnom lístku)
bude za každý začatý deň omeškania účtovaná suma podľa cenníka požičovne.
9. Výstroj nie je poistená. V prípade poškodenia, straty alebo krádeže je zákazník povinný
uhradiť sumu za vzniknutú škodu na dotknutej výstroji viď. cenník požičovne.
10. Výstroj je nutné vrátiť zbavenú od nečistôt (blato, tráva, piesok).
11. Pri vrátení výstroja je zákazník povinný predložiť výpožičný lístok požičovne so
zákazníckym číslom (kópiu, fotku v mobilnom tel.), inak si požičovňa vyhradzuje právo
prevzatia výstroja od zákazníka až na konci pracovnej doby.
12. Rodič svojim podpisom potvrdzuje pri prevzatí správnosť nastavenia viazania a jeho
plnú funkčnosť .
13. Prevzatie rezervovanej výstroje je možné po prijatí SMS správy na Vami udané
telefónne číslo v PIATOK 15-18h, SOBOTA 9-13h, NEDEĽA 9-12h
14. Vrátenie výstroje v piatok do 18h, sobota najneskor do 10h.
Žiak Meno a Priezvisko: …………………………………………………………………………
lyžiarsky zájazd v termíne od................................... do:..……………………………………....
Pečiatka a podpis zástupcu školy:
……………………………………………………………….
Cenník výstroja (poškodenie, strata alebo krádež)
Lyže/snowb.dĺžka70-110cm
Lyže/snowb.dĺžka 115-140cm
Lyže/snowb. dĺžka 140-170 cm
Palice
Lyžiarska/snowboard.obuv veľ. 27-38
Okuliare
Oprava sklz.
www.pozicovnalyzikosice.sk

Hlinková 25,Košice,

85eur
95eur
110eur
15eur
30eur
15eur
17Eur

0911 41 41 40

