
 
 tel: 0918 891 425 

                     meil: shopbb@rossignol.sk 
 

 

ROSSIGNOL, Galaxy Sport s.r.o., Nitrianska 42, 95801 Partizánske 
 

Meno a priezvisko:  

Bydlisko:  

Kontakt: 

(kópia dvoch dokladov alebo záloha v plnej cene požičaného produktu) 

Číslo OP: 

Číslo VP: 

Číslo CP: 

 

Zapožičaná výstroj (model, dĺžka, kód) 
Kód Model Dĺžka 

   

   
 

Dátum      od          -         do Počet dní Záloha Cena 

     

 

Cenník za požičanie testovacích lyží ROSSIGNOL (1pár): 
 
1 deň......................................20 € (každý ďalší deň 18 €) 
5 dní.......................................90 € (každý ďalší deň 18 €) 
 
Ak si zákazník zakúpi model lyží, ktorý testoval, tak mu bude cena požičovného odpočítaná z plnej 
doporučenej maloobchodnej ceny. (Ak budete lyže testovať dlhšie a zaplatíte vyššie požičovné, tak Vám bude 
odpočítaných maximálne 60Eur.) 

 

 

 

Vyhlásenie 
Všetky Vami poskytnuté údaje slúžia výhradne pre potrebu našej spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 

 

 

 

mailto:shopbb@rossignol.sk


 

Všeobecné podmienky zapožičania lyžiarskej výstroje: 

Platné pre prevádzku ROSSIGNOL, Galaxy Sport s.r.o., Zvolenská 177, Banská Bystrica 

Preberajúci prehlasuje že: 
                      
 - poskytol pravdivé údaje preberajúcemu potrebné na nastavenie funkčnosti 
výstroje   
 - prebral zapožičanú výstroj funkčnú a v stave spôsobilom na užívanie                    - 
vráti odovzdávajúcemu zapožičanú výstroj v stave v akom ju prebral 
 - neponechá zapožičanú lyžiarsku výstroj bez dozoru  
 - uhradí škodu spôsobenú odcudzením alebo poškodením zapožičanej výstroje  

Preberajúci je povinný vrátiť lyžiarsku výstroj v čase a dátume stanovenom na 
preberajúcom protokole. 

- v prípade, ak preberajúci nedodrží čas vrátenia výstroje, je povinný doplatiť 
vzniknutý rozdiel podľa cenníka 

Preberajúci sa musí identifikovať právoplatným dokladom /OP,VP,CP.../ 

Preberajúci je povinný ponechať odovzdávajúcemu zálohu ako depozit za 
zapožičanú výstroj  

- preberajúci má na výber rozhodnúť sa či ponechá finančnú zálohu, alebo sa 
preukáže aspoň dvomi z týchto osobných dokladov: OP,VP,CP. 
- ak preberajúci ponechá ako zálohu OP alebo VP, robí tak dobrovoľne a nemá 
právo odovzdávajúceho obviňovať z protiprávneho konania                                                                                                                                                                                   

Ak preberajúci poruší vyššie stanovené všeobecné podmienky zapožičania 
lyžiarskej výstroje, odovzdávajúci má nárok na škodu spôsobenú preberajúcim. 

Preberajúci svojim podpisom na preberacom protokole potvrdzuje 
súhlas so všeobecnými podmienkami požičovne lyžiarskej výstroje. 

 

Súhlasím s hore uvedenými podmienkami 

 

Miesto: 

Dátum:                                                                                                Podpis 


