
Pronajímatel:  
GOTIC, příspěvková organizace, se sídlem: Mosty u Jablunkova 381, PSČ: 739 98, IČ: 75143364, tel. 558 344 586 
Provozovna: Návštěvnické centrum opevnění šance, Mosty u Jablunkova 1165, PSČ 739 98; tel.: 596 412 068 
 

 
 

NÁJEMNÍ ŘÁD  
MOBILNÍHO PRŮVODCE – TABLET LENOVO TAB P11, 4 GB/128 GB, SLATE GREY VČETNĚ OBALU 
 
 

1. Mobilního průvodce – Tablet Lenovo TAB P11, 4 GB/128 GB, Slate Grey včetně obalu (dále jen Mobilní průvodce) 
k dočasnému používání pronajímá GOTIC, příspěvková organizace (dále jen PRONAJÍMATEL) NÁJEMCI a to oproti úhradě 
vratné kauce a po předložení průkazu totožnosti, popř. i dalšího dokladu totožnosti. 

 
2.  Výše kauce je stanovena na 1000 Kč.  

 
3. O předání Mobilního průvodce k dočasnému používání je sepsána smlouva o nájmu movité věci, do níž Pronajímatel uvede 

údaje z dokladu totožnosti (jméno, adresu, číslo dokladu totožnosti) a telefonní kontakt na nájemce. 
 
4. Mobilního průvodce je možné k dočasnému používání pronajmout pouze osobám starším 15 let. Osobám mladším 15 let 

bude nájem umožněna pouze za přítomnosti osoby starší 18 let v rodinné přízni. 
 
5. Mobilního průvodce lze pronajmout na maximálně 1 hodinu. 

 
6. Mobilního průvodce je možno zarezervovat: 

a. osobně, přímo v provozovně Návštěvnického centra opevnění šance, Mosty u Jablunkova 1165,  
PSČ 739 98 

b. telefonicky na tel. čísle 596 412 068  
c. prostřednictvím e-mailu sancenc@gotic.cz 
d. Mobilního průvodce lze následně vyzvednout osobně na uvedené adrese provozovny. 

 
7. Mobilního průvodce je nájemce povinen vrátit pronajímateli ve stanovené době uvedené ve smlouvě o nájmu movité věci. 

 
8. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené pronajatým Mobilním průvodcem. Pronajímatel také nenese 

žádnou odpovědnost za zdraví nájemce či jiných osob po celou dobu pronájmu. 
 

9. Při ztrátě, odcizení či zničení Mobilního průvodce uhradí nájemce plnou pořizovací cenu mobilního průvodce, což je 7486,33 
Kč.  
 

10. V případě poškození Mobilního průvodce, které neodpovídá přiměřenému opotřebení za dobu nájmu, se nájemce zavazuje 
uhradit pronajímateli náklady na jeho opravu podle ceníku oprav servisu, jež aktuálně zajišťuje tuto službu. K úhradě opravy 
je pronajímatel oprávněn zadržet kauci ve výši 1000 Kč do dobu vyčíslení opravy.  

 
11. Nájemce je povinen se seznámit s tímto nájemním řádem Mobilního průvodce a v plném rozsahu jej dodržovat. Toto nájemce 

stvrdí podpisem smlouvy o nájmu movité věci. 
 

 

Mgr. Alena Kolčárková 
Ředitelka 
 


