Provozní řád úschovy zavazadel Městského informačního centra Mnichovo Hradiště
Provozovatel: KLUB Mn. Hradiště s.r.o., Masarykovo náměstí 299, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 47549483

I. Základní podmínky
1) Využitím služeb úschovy vzniká mezi
zákazníkem a provozovatelem smluvní vztah,
na základě kterého jsou obě smluvní strany
povinny řídit se tímto řádem.
2) Do úschovny jsou přijímána pouze
zavazadla, která svým tvarem, rozměry
a obsahem nemohou způsobit škodu na
majetku provozovatele nebo na ostatních
uložených zavazadlech.
3) V případě naplnění kapacity úschovny je
provozovatel úschovny oprávněn odmítnout
přijetí dalšího předmětu do úschovy.
4) Úschovna zavazadel je standardně
v provozu pouze v otevírací době
provozovatele.
5) Cena úschovného je stanovena ve výši
20 Kč za jedno zavazadlo za každý započatý
den. Úhrada úschovného je realizována před
uložením zavazadla do úschovy.
6) V případě, kdy si zákazník předmět úschovy
nevyzvedne po uplynutí zaplacené doby
úschovy, uhradí zákazník 20,- Kč za každý další
započatý den úschovy zavazadla.
Provozovatel okamžikem uplynutí zaplacené
lhůty úschovy dále za zavazadlo neručí.
7) Vykazuje-li předmět úschovy příznaky, že
podléhá zkáze, provozovatel je oprávněn
příslušné zavazadlo otevřít a v případě, že
obsah zavazadla skutečně podléhá zkáze,
může obsah zlikvidovat na náklady zákazníka.
Provozovatel je dále oprávněn otevřít některé
ze zavazadel v případě podezření, že se v něm
nachází věci, které nesmí být do úschovny
vkládány viz. bod č. 1) čl. II.
II. Vložení zavazadel
1) Do úschovy nesmí být ukládáno
a provozovatel nepřevezme do úschovy:
a) finanční hotovost, ceniny, osobní či
cestovní doklady a právní dokumenty
b) drahé kovy, mince, drahé kameny, klenoty,
umělecké a historické předměty
c) střelné, sečné a bodné zbraně, výbušniny,

pyrotechnika, samozápalné a těkavé látky,
jedovaté nebo žíravé látky apod.
d) špinavé nebo mokré předměty, či
předměty vzbuzující odpor
e) živá zvířata či rostliny
f) extrémně křehké předměty
g) potraviny, které svým charakterem
podléhají rychlé zkáze
h) zavazadla a věci nadměrných rozměrů
a hmotnosti
2) Zákazník akceptací tohoto úschovního řádu
potvrzuje, že věci vyloučené dle tohoto článku
z úschovy se nenacházejí v zavazadlech, která
vložil do úschovy.
3) Provozovatel není povinen zkoumat obsah
zavazadel a odpovědnost vzniklou porušením
ustanovení pod písmeny a – h tohoto článku
nese zákazník.
III. Vyzvednutí zavazadel
1) Zavazadla můžou být vyzvednuta pouze
v otevírací době provozovatele.
2) Ihned při vyzvednutí zavazadel je zákazník
povinen zavazadla zkontrolovat. Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.
IV. Ostatní ujednání
1) Provozovatel neodpovídá zákazníkovi za
ztrátu, poškození či zničení zavazadel, resp. za
jejich obsah v případě, že se jedná o věci,
které nesmějí být do úschovny vkládány viz.
bod č. 1) čl. II.
2) Zákazník odpovídá provozovateli za škodu
způsobenou zavazadlem, resp. předmětem,
které je dle bodu č. 1) čl. II. vyloučeno
z úschovy. Stejně tak odpovídá za škodu,
která je způsobena znečištěním zavazadla,
špatným sbalením nebo uzavřením zavazadla,
apod.
3) Ostatní práva a povinnosti se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Provozní řád úschovy zavazadel je platný
od 1. 1. 2021.
Odpovědný pracovník: Tomáš Hejdrych

