Zásady správného používání ekola
… aneb jak správně jezdit a lehce vrátit
1. Nájemce je před každým užitím elektrokola (dale jen ekolo) povinen zkontrolovat jeho
technický stav.
2. Nájemce smí používat ekolo pouze na veřejných komunikacích a značených
cyklostezkách. Ekolo není určeno pro jízdu v terénu (offroad).
3. Nájemce je povinen dodržovat maximální nosnost ekola (120kg).
4. Nájemce je povinen vrátit ekolo a příslušenství v bezvadném a čistém stavu. K vyčištění
ekola nájemce použije prostředky, kterou jsou součástí vybavení v zapůjčené brašně
(vlhčené ubrousky, mikrovláknová utěrka) nebo na půjčovně.
5. Dojezdová vzdálenost (60-120km) závisí na hmotnosti jezdce a nákladu, profilu terénu,
povětrnostních vlivech (teplota, vítr), technickém stavu ekolo, stylu jízdy a také
na fyzických dispozicích samotného jezdce. Časté brždění a rozjíždění, jízda do strmého
kopce, podhuštěné pneu či převoz zátěže na nosiči snižují rychleji kapacitu baterie. Plynulou
jízdou a stejnoměrným šlapáním lze dosáhnout nejlepších výsledků.
6. Je zakázáno zasahovat do zapojení elektromotoru, řídicí jednotky, baterie, či
instalace ovládaní brzd. V případě zjištění jakékoliv zde popsané manipulace s ekolem je
nájemce povinen tuto skutečnost nahlásit pronajímateli, jakož i uhradit vzniklou škodu.
7. Je zakázáno používat jiný typ nabíječky pro nabití ekola než jaká byla poskytnuta.
Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené použitím jiných či nehomologovaných
výrobků.
8. Ekolo není dovoleno nechávat zaparkované na přímém slunci nebo dešti. Vlivem přírodních
jevu by mohlo dojít k jeho poškození.
9. Nájemce je povinen zabezpečit ekolo před krádeží následujícím způsobem:
A) Rám ekola musí být během parkování připevněn zapůjčeným cyklozámkem k pevně
ukotvenému předmětu nebo ke stojanu na kola, který nemusí být pevně ukotven v zemi nebo
k pevné části automobilu nebo k uzamykatelnému nosiči kol na automobilu.
B) Zámek nosiče kol musí být zároveň řádně uzavřen a uzamčen, nosič kol musí být připevněn
k pevné části automobilu prostřednictvím řádně uzavřeného a uzamčeného zámku
nebo k přednímu nebo zadnímu kolu ekola. Ekolo však musí být pod dohledem nájemce.
C) Elektrokolo musí být v době od 20:00 do 8:00 hodin umístěno v uzamčeném místě
a zabezpečeno zapůjčeným cyklozámkem.
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D) V uzamčeném místě není připevnění kola k pevně ukotvenému předmětu vyžadováno,
pokud to není technicky možné a postačuje pouze zabezpečení, kdy je ocelové lanko
provlečeno rámem elektrokola a některým kolem elektrokola.
E) Uzamčeným místem se rozumí stavebně ohraničený prostor, který nájemce po právu
užívá, a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně
zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku
přístupné otvory. Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří
a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti
vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži
běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště,maticový klíč apod.
F) Tyto zásady jsou nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu ekola.
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