VŠEOBECNÉ PODMIENKY KLUBOVÉHO NÁJMU
Prenajímateľom je ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie, so sídlom: Námestie SNP 25, 811 06 Bratislava, IČO: 42 263 948, DIČ:
2023831436, IČ DPH: SK2023831436, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0050 4282 2590. Kontaktný e-mail
Prenajímateľa je: info@upcity.sk, kontaktné telefónne číslo je: +421 948 940 437, web: www.upcity.sk. Pri uzatváraní zmlúv koná v mene
Prenajímateľa poverený pracovník. Prenajímateľ sa popri svojej hlavnej, neziskovej a všeobecne prospešnej činnosti venuje prenechávaniu
dopravných prostriedkov do krátkodobého nájmu za odplatu na základe týchto Všeobecných podmienok klubového nájmu (ďalej „VPKN“).
Prenajímateľ vykonáva túto činnosť v rámci klubu, ktorý na tento účel založil, s názvom „up! city klub“ (ďalej len „Klub“).
Členom Klubu sa stáva fyzická osoba, s ktorou Prenajímateľ uzavrel Dohodu o klubovom členstve a ktorá zaplatila členský poplatok tak ako je
uvedené nižšie (ďalej „Člen“).
Nájomcom sa môže stať Člen, s ktorým Prenajímateľ uzavrel zmluvu o nájme príslušného dopravného prostriedku a následne zaplatil nájomné.
Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa členom Klubu, môže s Prenajímateľom za týmto účelom uzatvoriť Dohodu o klubovom členstve.
Dohodu o klubovom členstve je možné uzatvoriť iba osobne, písomne, listinne, v priestoroch prevádzky Prenajímateľa na Námestí SNP 25 v
Bratislave. Pred uzavretím Dohody o klubovom členstve je záujemca o členstvo povinný prečítať si tieto VPKN a dôkladne sa nimi oboznámiť.
Tieto VPKN predstavujú jej neoddeliteľnú súčasť. Podpísaním Dohody o klubovom členstve pristupuje Člen k týmto VPKN a zaväzuj e sa ich
dodržiavať. Nikto nemá právny nárok na uzavretie Dohody o klubovom členstve s Prenajímateľom. Prenajímateľ je oprávnený odmietnuť
uzavretie Dohody o klubovom členstve s ktoroukoľvek osobou z hocijakého dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Tieto VPKN nepredstavujú
návrh na uzavretie Dohody o klubovom členstve.
Návrhom na uzavretie Dohody o klubovom členstve je vyplnenie a odovzdanie prihlášky záujemcom o členstvo Prenajímateľovi. V prípade
súhlasu Prenajímateľa s členstvom záujemcu o členstvo, Prenajímateľ a záujemca o členstvo následne uzavrú Dohodu o klubovom č lenstve.
Dohoda o klubovom členstve je platná a účinná zaplatením členského poplatku. Výška členského poplatku je uvedená v Cenníku, ktorý
predstavuje neoddeliteľnú prílohu týchto VPKN. Záujemca o členstvo sa stáva Členom až zaplatením členského poplatku. Záujemca o členstvo
je povinný zaplatiť členský poplatok do troch pracovných dní od uzavretia Dohody o klubovom členstve. V prípade, ak záujemca o členstvo v
tejto lehote členský poplatok nezaplatí, Dohoda o klubovom členstve sa od začiatku ruší a stráca účinky súhlasu Prenajímateľa so vznikom
členstva záujemcu o členstvo. V prípade, ak napriek márnemu uplynutiu uvedenej lehoty Prenajímateľ uzatvorí so záujemcom o členstvo
zmluvu o nájme dopravného prostriedku za cenu určenú pre členov alebo bezodplatne, má sa za to, že medzi záujemcom o členstvo a
Prenajímateľom došlo k uzavretiu platnej a účinnej Dohody o klubovom členstve.
Členský poplatok zaplatí záujemca o členstvo v hotovosti v prevádzke Prenajímateľa alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet
Prenajímateľa kreditnou alebo debetnou kartou.
Prenajímateľ je oprávnený Členom udeľovať rôzne zľavy a zvýhodnenia podľa vlastného uváženia ako aj prijímať za Členov niektorých
záujemcov o členstvo za zvýhodnených alebo inak odlišných podmienok.
V Dohode o klubovom členstve sa prenajímateľ a záujemca o členstvo dohodnú na druhu členstva. Záujemca o členstvo si môže zvoliť jeden
z dvoch druhov členstva: (i) členstvo oprávňujúce ho len na nájom bicyklov a (ii) členstvo oprávňujúce ho na nájom všetkých dopravných
prostriedkov ktoré má prenajímateľ v ponuke („komplet“).
Vznik členstva má za následok vznik oprávnenia Člena uzatvárať s Prenajímateľom zmluvy o nájme dopravných prostriedkov, na základe
ktorých Prenajímateľ Členovi odplatne prenechá do užívania dopravný prostriedok, ktorý má aktuálne v ponuke a dostupný a o ktorý Člen
prejaví záujem. Toto oprávnenie Člena trvá po celú dobu trvania Projektu „up! city“, ktorý realizuje Prenajímateľ v spolupráci so spoločnosťou
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Doba trvania tohto projektu nie je vopred známa, nakoľko závisí od viacerých okolností, ktoré Prenajímateľ nie
je schopný vopred predvídať, predovšetkým od záujmu (odozvy) zákazníkov. Záujemca o členstvo a Člen preto berie na vedomie a súhlasí, že
doba, počas ktorej bude trvať členstvo v Klube a počas ktorej bude oprávnený na uzatváranie zmlúv o nájme dopravných prostriedkov
s Prenajímateľom, nie je známa a môže byť v ktoromkoľvek okamihu zo strany Prenajímateľa jednostranne ukončená, nie však skôr ako
01.07.2019, čím dôjde k jednostrannému ukončeniu Dohody o klubovom členstve.
Oprávnenie Člena uzatvárať s Prenajímateľom zmluvy o nájme dopravného prostriedku je podmienené aj splnením podmienok, ktoré pre
uzatvorenie príslušnej nájomnej zmluvy ustanovujú Všeobecné podmienky prenajímateľa.
Tieto VPKN môžu byť kedykoľvek Prenajímateľom jednostranne zmenené, pričom Prenajímateľ mailom zaslaným na adresu Člena uvedenú
v Dohode o klubovom členstve zašle Členovi nové znenie týchto VPKN najneskôr 7 (sedem) kalendárnych dní pred ich vstupom do účinnosti.
Ak do ich vstupu do účinnosti Člen svoje členstvo neukončí, má sa za to, že Člen s novým znením VPKN súhlasí.
Prenajímateľ je oprávnený jednostranne ukončiť členstvo Člena v Klube, ak:
- člen v rozpore so zmluvou o nájme dopravného prostriedku prenechá dopravný prostriedok do užívania inej osobe;
- člen v dôsledku úmyslu alebo nedbanlivosti spôsobí na dopravnom prostriedku škodu najmenej 200,- €;
- člen bude v omeškaní s vrátením dopravného prostriedku viac ako 12 hodín;
- člen opakovane nedodržiava povinnosti uvedené v zmluvách o nájme dopravného prostriedku, alebo nedbá na pokyny Prenajímateľa
ohľadne bezpečnosti pri používaní dopravného prostriedku, alebo vracia dopravné prostriedky poškodené;
- člen opakovane porušuje dopravné predpisy.
Člen je oprávnený jednostranne ukončiť členstvo v Klube kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Jednostranné
ukončenie členstva v Klube je možné vykonať jedine písomnou formou, a to listom alebo e-mailovou správou.
Ukončením členstva akýmkoľvek spôsobom uvedeným v týchto VPKN nevzniká Členovi nárok na vrátenie zaplateného členského poplatku či
akejkoľvek náhrady, a to ani čiastočne.

Člen nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči Prenajímateľovi voči pohľadávkam Prenajímateľa ani nie je oprávnený
použiť ako záloh ani zábezpeku akýkoľvek predmet, ktorý používa na základe zmluvy o nájme, alebo inej, uzatvorenej s Prenajímateľom.
Člen udeľuje Prenajímateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v Dohode o klubovom členstve za účelom plnenia
Dohody o klubovom členstve a všetkých záväzkov, ktoré Prenajímateľovi zo vzťahu s Členom vyplývajú. Súhlas udeľuje na čas do ukončenia
členstva v Klube, pričom je oprávnený súhlas písomne odvolať. Prenajímateľ môže aj po ukončení klubového členstva alebo po odvolaní
súhlasu spracúvať osobné údaje Člena, ale iba v rozsahu, v akom to je nevyhnutné na plnenie povinností, ktoré Prenajímateľovi vyplývajú zo
zákona. Člen (záujemca o členstvo) podpisom Dohody o klubovom členstve súhlasí so získaním osobných údajov kopírovaním a/alebo
skenovaním úradného dokladu.
Právny vzťah medzi Prenajímateľom a Členom sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom.
Akékoľvek spory medzi Prenajímateľom a Členom sú príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť Člena a bez
ohľadu na miesto, kde došlo k udalosti, zakladajúcej predmet sporu (najmä vznik škody).
OSOBITNÉ PODMIENKY „FIREMNÉHO ČLENSTVA“
Prenajímateľ umožňuje uzavretie Dohody o klubovom členstve za zvýhodnených podmienok, pokiaľ Člen uvedie ďalšie štyri osoby (zdieľajúce
osoby), s ktorými Prenajímateľ tiež uzavrie Dohody o klubovom členstve, a všetkých päť osôb je v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere
voči rovnakej právnickej osobe. V rámci tohto druhu členstva môže mať v rovnakom čase prenajatý dopravný prostriedok iba jedna
z uvedených piatich osôb.
V prípade, ak sa ukáže, že si v rámci tohto druhu členstva opakovane prenajali dopravný prostriedok dve alebo viac z uvedených piatich osôb,
môže Prenajímateľ firemné členstvo všetkým piatim osobám ukončiť bez toho, aby im vznikol nárok na vrátenie zaplatených členských
poplatkov alebo akejkoľvek náhrady, čo i len čiastočne.

