Podmienky požičiavania elektrických kolobežiek a bicyklov
Zapožičaním elektrickej kolobežky (ďalej ako „kolobežka“ v príslušnom gramatickom tvare) alebo
zapožičaním bicykla (ďalej ako „bicykel“ v príslušnom gramatickom tvare) zo strany spoločnosti Twin
City III s. r. o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 47 241 446, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 84046/B (ďalej ako „Požičiavateľ“ v
príslušnom gramatickom tvare) súhlasíte s nasledovnými podmienkami:
Službu požičiavania kolobežiek/bicyklov zo strany Požičiavateľa môžu využívať iba zamestnanci
zamestnávateľov/spoločností, ktoré majú prenajaté kancelárske priestory v budove Twin City B
nachádzajúcej sa na adrese Mlynské Nivy 12, 821 09 Bratislava, alebo Twin City C nachádzajúcej sa
na adrese Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej ako „Vypožičiavateľ“ v príslušnom gramatickom
tvare). Podmienkou využitia služby je, že zamestnanec má od zamestnávateľa pridelenú aktívnu
prístupovú kartu do jednej z uvedených budov, registruje sa na web stránke concierge.twincity.sk a
absolvuje inštruktáž o skladaní, rozkladaní a ovládaní kolobežky/bicykla pred prvým zapožičaním tejto
kolobežky/bicykla. Následne Vypožičiavateľ je povinný pred prvým použitím kolobežky/bicykla pred
zástupcom Požičiavateľa zložiť a rozložiť kolobežku/bicykel. Až po tom čo Vypožičiavateľ preukáže
dostatočnú mieru technického zaobchádzania s kolobežkou/bicyklom je oprávnený si ju/ho vypožičať.
Vypožičiavateľ využitím služby potvrdzuje, že absolvoval inštruktáž a je si vedomý toho, akým
spôsobom treba nakladať s kolobežkami/bicyklami, aby nedošlo k žiadnej škode na kolobežke/bicykli.
Vypožičiavateľ je oprávnený vypožičať si jednu kolobežku/jeden bicykel. Požičiavateľ požičiava
kolobežky/bicykle bezodplatne.
Povinnosti Vypožičiavateľa:
Vypožičiavateľ zodpovedá v plnej miere za to, že je k používaniu kolobežky/bicykla zdravotne
spôsobilý a spĺňa všetky ďalšie podmienky pre jazdu na kolobežke/bicykli na verejných komunikáciách
(t.zn.: znalosť predpisov o cestnej premávke podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa ostatných všeobecne
záväzných predpisov).
Vypožičiavateľ je povinný:
•   rešpektovať pokyny Požičiavateľa týkajúce sa rezervácie, prevzatia a odovzdania
kolobežky/bicykla;
•   vrátiť kolobežku/bicykel pred koncom výpožičnej doby, ktorá je v čase 7:00 – 19:00;
•   vrátiť kolobežku/bicykel akonáhle ju nepotrebuje, najneskôr však v ten istý deň do konca
výpožičnej doby (19:00) respektíve do konca maximálnej doby požičania (2 hodiny);
•   pred použitím kolobežky/bicykla sa sám pozorne presvedčiť, že kolobežka/bicykel je v dobrom
technickom stave (brzdy, pneumatiky a pod. v súlade s inštruktážou) a je plne vybavená – v
prípade závady nesmie Vypožičiavateľ kolobežku/bicykel použiť a je povinný túto skutočnosť
bezodkladne oznámiť na recepcii alebo na nižšie uvedenom tel.č.;
•   pri jazde na kolobežke/bicykli striktne dodržiavať všetky dopravné predpisy;
•   v prípade vzniku akejkoľvek závady na kolobežke/bicykli v čase užívania ukončiť využívanie
kolobežky/bicykla a kolobežku/bicykel bez zbytočného odkladu vrátiť späť Požičiavateľovi a
oznámiť mu vzniknutú závadu; Vypožičiavateľ nesmie v tejto súvislosti vynaložiť žiadne
mimoriadne náklady, ktorých náhradu by vyžadoval u Požičiavateľa;
•   využívať kolobežku/bicykel riadne a v súlade s jej bežným účelom a chrániť ju pred
poškodením, stratou alebo krádežou;
•   neopustiť kolobežku/bicykel z dohľadu na nechránenom mieste;
•   neprenechať kolobežku/bicykel k používaniu inej osobe;
•   kontaktovať recepciu budovy osobne alebo na telefónnom čísle +421 2 32 609 211 v prípade,
že mu okolnosti nedovoľujú vrátiť kolobežku/bicykel v súlade s týmito pravidlami;

•   v prípade krádeže kolobežky/bicykla bezodkladne nahlásiť túto skutočnosť Policajnému zboru
SR a recepciu budovy kontaktovať spôsobom uvedeným v predošlom bode.
Vypožičiavateľ je povinný ohlásiť a zodpovedá za akúkoľvek škodu na kolobežke/bicykli spôsobenú či
jej odcudzením, používaním v rozpore s vyššie uvedenými povinnosťami Vypožičiavateľa alebo inými
okolnosťami na strane Vypožičiavateľa počas obdobia, kým mal kolobežku/bicykel v držbe. V prípade
odcudzenia, či akejkoľvek inej okolnosti, ktorá Vypožičiavateľovi znemožní navrátenie vypožičanej
kolobežky/bicykla Požičiavateľovi, Požičiavateľ je oprávnený požadovať náhradu škody od
Vypožičiavateľa, a to až do výšky všetkých reálne vynaložených nákladov Požičiavateľa viažucich sa
na okolnosti uvedené v prvej časti tejto vety.
Vypožičiavateľ overí svoju identitu registráciou na stránke http://concierge.twincity.sk/ a následným
potvrdením registračného emailu zaslaného na jeho pracovný email a vyplnením telefónneho čísla v
profile. Pri samotnom požičaní kolobežky/bicykla sa Vypožičiavateľ na recepcií preukáže preukazom
totožnosti a prípadne aj vstupnou kartou do budovy. Recepcia mu poskytne potrebnú inštruktáž, pričom
Vypožičiavateľ môže byť požiadaný aby preukázal dostatočnú mieru zručnosti zaobchádzania
s kolobežkou/bicyklom.
Vypožičiavateľ využitím služby potvrdzuje súhlas s vyššie uvedenými podmienkami požičiavania
kolobežiek/bicyklov.

