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Najemodajalec (RENT E-BIKE, izposoja električnih koles, Radivoj Hozjan s. p.)  

in  

najemnik (ime in priimek): __________________________________________________ sklepata  

POGODBO ZA IZPOSOJO ELEKTRIČNEGA KOLESA 

Pogodbeni stranki uvodoma soglasno ugotavljata, da:  

• najemnik kolesa/koles in kolesarske opreme podpiše pogodbo, v kateri soglaša s splošnimi pogoji 

najemodajalca. 

SPLOŠNI POGOJI: 

1. Vožnja z najetim kolesom je na lastno odgovornost in najemodajalec v zvezi s tem ne sprejema nobene 

odgovornosti. 

2. Najemnik s podpisom pogodbe potrjuje brezhibnost kolesa in kolesarske opreme. Pred vožnjo je  

dolžan preveriti kolo, najemodajalec pa se zavezuje, da kolesa redno vzdržuje. 

3. V času trajanja uporabe (od prevzema do vračila) najemnik odgovarja za vsa dejanja, storjena z najetim 

kolesom, in za vso materialno in nematerialno škodo, ki pri uporabi kolesa nastane tretjim osebam. 

4. Najemnik v času izposoje e-kolesa/e-koles in kolesarske opreme (npr. čelada, polnilna baterija, 

ključavnica) prevzema polno odgovornost za vse, kar si je izposodil. Izposojeno mora vrniti v brezhibnem 

stanju. V primeru povzročitve škode na izposojenem e-kolesu in kolesarski opremi je dolžan poravnati 

nastalo škodo. 

5. Najemodajalec izroči najemniku ključavnico in ključ, da lahko zaklene kolo, najemnik pa se zavezuje, da 

bo to storil. Seznanjen je, da morebitna kraja najetega e-kolesa pomeni odgovornost najemnika in da bo v 

tem primeru plačal 100 % vrednost najetega e-kolesa. Krajo je dolžan nemudoma prijaviti na bližnjo 

policijsko postajo. 

6. Najemnik se strinja, da bo kot garancijo vračila e-kolesa/koles najemodajalcu ali osebju Bahamas bara 

(podjetje AP CONSULT, d.o.o.), ki posreduje pri oddaji, dal veljaven dokument, ki ga bodo zadržali do vrnitve 

kolesa/koles, najemodajalec pa se zavezuje, da bo skrbno hranil prejeti dokument in ga uporabljal v skladu 

z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

7. Najem e-kolesa se plača vnaprej. Število najetih e-koles: _____________________________ 

8. Izposoja čelade je brezplačna in jo je treba nositi ves čas uporabe kolesa. Za neuporabo čelade nosi 

odgovornost najemnik sam.  

9. Najemnik je dolžan vrniti kolo do 20. ure ali sporočiti najemodajalcu morebitno zamudo.  

Ta pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod pa najemnik. 

IZJAVA NAJEMNIKA 

S podpisom pogodbe potrjujem, da se strinjam s splošnimi pogoji, zapisanimi v tej pogodbi.  

Datum:          Podpis najemodajalca: 

Podpis najemnika/najemnikov:  

 

Telefonska št., na katero ste dosegljivi v času najema: ___________________     


