Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené
prostřednictvím on‐line půjčovny Shisha to home, umístěné na webovém rozhraní
www.shishatohome.com (dále jen „webové rozhraní“), mezi
dodavatelem
Hokej ‐ servis s.r.o.
IČO: 259 44 011,
Sídlo: Mařákova 376, Litomyšl‐Město, 570 01 Litomyšl
Kontaktní e‐mail: info@shishatohome.cz
Telefon: 732 765 992,
jako pronajímatelem
a Vámi jako nájemcem.

I. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.
1.3 Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let, přičemž tuto skutečnost potvrdí nájemce
pronajímateli při rezervaci předmětu nájmu a následně v předávacím protokolu.
1.4 Pronajímatel pronajímá předmět nájmu pouze na území hlavního města Prahy.

II. Uzavření nájemní smlouvy
2.1 Webové rozhraní internetové půjčovny pronajímatele obsahuje informace o předmětu nájmu,
a to včetně nájemného. Nájemné zahrnuje daň z přidané hodnoty, všechny související poplatky
a náklady na dopravu.
2.2 Nájemní smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je uzavřena doručením potvrzení rezervace
nájemce, učiněné prostřednictvím internetových stránek pronajímatele www.shishatohome.com,
jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou na adresu elektronické pošty nájemce.

III. Předmět nájmu
3.1 Předmětem nájmu je vodní dýmka s příslušenstvím potřebným k jejímu řádnému užívání.

3.2 Předmět nájmu je nájemci předán pronajímatelem čistý, v bezvadném stavu, připraven k použití
a s veškerým příslušenstvím, které je zapotřebí k řádnému užívání. O tomto bude pořízen předávací
protokol. Pronajímatel poskytne nájemci zdarma tabák a uhlíky.
3.3 Nájemce odpovídá za škody, které na předmětu nájmu způsobil, a to v plném rozsahu. V případě
poškození či ztráty je nájemce povinen uhradit škodu v plné výši.

IV. Rezervace a platba
4.1 Rezervaci předmětu nájmu nájemce provede prostřednictvím webového formuláře umístěného
na internetových stránkách pronajímatele www.shishatohome.com. Nájemce je povinen při rezervaci
uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje.
4.2 Pro provedení rezervace musí nájemce uhradit cenu nájemného, která odpovídá 100 % z celkové
výše nájemného. Nájemce uhradí nájemné prostřednictvím platební brány pronajímatele, umístěné
na internetových stránkách pronajímatele www.shishatohome.com.
4.3 Rezervaci je možné provést maximálně 3 dny před požadovaným termínem dodání předmětu
nájmu.
4.4 Rezervaci může provést pouze osoba starší 18 let.

V. Zrušení a změna rezervace
5.1 Po uzavření smlouvy a úhradě nájemného již není možné od smlouvy odstoupit s výjimkou
zákonem stanovených důvodů (§ 2001 a násl. občanského zákoníku).
5.2 V případě nevyužití rezervace se uhrazené nájemné již nevrací.
5.3 Změna termínu rezervace je možná pouze po telefonické domluvě s pronajímatelem.

VI. Převzetí, vrácení, doba zapůjčení
6.1 Rezervovaný předmět nájmu bude doručen pronajímatelem na adresu, kterou uvede nájemce
v rezervačním formuláři.
6.2 Nájem skončí nejdéle v 11:00 hodin následujícího dne od předání předmětu nájmu nájemci.
6.3 Do 11:00 hodin následujícího dne od předání je nájemce povinen vrátit předmět nájmu
pronajímateli na adrese uvedené nájemcem v rezervačním formuláři, přičemž pronajímatel
si ji na této adrese ve sjednaný čas vyzvedne.
6.4 Nájemce je povinen při převzetí předmětu nájmu zkontrolovat, že předmět nájmu nemá vady.
O této skutečnosti bude pořízen předávací protokol, ve kterém nájemce rovněž pronajímateli potvrdí,
že je starší 18 let.

VII. Smluvní pokuta
7.1 V případě prodlení s navrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši ceny nájemného zvýšenou o 0,5 % za každý den prodlení a dále částku 500 Kč
na úhradu nákladů spojených s každou marnou cestou pro předmět nájmu včetně času stráveného
na cestě.

VIII. Povinnosti nájemce
8.1 Nájemce je povinen předmět nájmu užívat výlučně k účelu, k němuž je určen.
8.2 Předmět nájmu slouží výhradně k soukromému užití. Je zakázáno jeho použití ke komerčním
účelům.
8.3 Nájemce je povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.
O případném vzniku škody musí nájemce bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele.
8.4 V případě vzniku škody na předmětu nájmu se nájemce zavazuje k úhradě takto vzniklé škody.
Pro případ ztráty či zničení předmětu nájmu je nájemce povinen k náhradě škody ve výši obvyklé tržní
ceny předmětu nájmu.
8.5 Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího
výslovného souhlasu pronajímatele.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Předmět nájmu užívá nájemce na vlastní nebezpečí.
9.2 Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce
nebo třetích osob vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.
9.3 Rezervací předmětu nájmu vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.

V Praze dne 9. 3. 2021

