Smlouva o pronájmu Yoyoway
Datum účinnosti: 22. srpna 2019
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU (dále také smlouva či dohoda).
STANOVUJE PRÁVNĚ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY.
Vzhledem k tomu, že používáte Služby Yoyoway (definované níže)
poskytované společností Yoyoway s.r.o. (dále také jako „Yoyoway“), Yoyoway
vyžaduje, abyste Vy („Jezdec“, „Vy“ nebo „Vaše“) (Jedná se o celou rodinu,
dědice, agenty, přidružené společnosti, zástupce, nástupce a postoupení
jezdce) souhlasil/a se všemi podmínkami této smlouvy o pronájmu Yoyoway,
vzdání se odpovědnosti („smlouva“).
Mezi služby poskytované společností Yoyoway patří mimo jiné (1) mobilní
aplikace Bird („aplikace Bird“) a související webová stránka, (2) elektrická
vozidla/koloběžky Yoyoway („vozidlo“ nebo „vozidla“) a (3) všechna další
související vybavení, personál, služby, aplikace, webové stránky a informace
poskytované nebo zpřístupněné společností Yoyoway (dále jen „služby
Yoyoway“).
Kromě smluvních podmínek, které se nacházejí na adrese http://www.
yoyoway.cz/podminky, jste výslovně souhlasili, když jste se zaregistrovali na
Yoyoway, že jste pečlivě přečetli všechny podmínky před uzavřením této
dohody. Zde je částečný seznam některých termínů, na které Vás chce
Yoyoway upozornit v případě, že jste na chytrém telefonu nebo jiném zařízení
s malou obrazovkou. Pojmy s velkými písmeny mají významy uvedené v této
dohodě.
●
TATO DOHODA OBSAHUJE VZDÁNÍ SE
ODPOVĚDNOSTI, USTANOVENÍ O PŘEDPOKLÁDÁNÍ RIZIK A
DOHODU O ROZHODNUTÍ O ARBITRACI, KTERÁ MŮŽE
OMEZOVAT VAŠE PRÁVA A OPRAVNÁ OPATŘENÍ. PRO VÍCE
PODROBNOSTÍ SE PROSÍM ODKAŽTE NA ODDÍL 9 A 15
●
Na konci jízdy musíte ukončit jízdu v aplikaci Bird. Pokud se
Vám nepodaří, aby jste tak učinili, budou Vám i nadále účtovány poplatky.

Maximální poplatek za jednu cestu za takových okolností je 2.500,- Kč za
24 hodin. Další podrobnosti naleznete v části 2.3 níže.
●
Po ukončení vaší jízdy nesmí být vozidlo zaparkováno na
zakázaném parkovacím místě, tj. na pozemku v soukromém vlastnictví, v
uzamčeném prostoru, blokujícím právo na cestu nebo v žádném jiném
neschváleném neveřejném prostoru.
●
Musí být dodrženy všechny platné zákony a předpisy (včetně, ale
nevyjímaje, předpisů týkajících se provozu, chodců, parkování, nabíjení a
elektrických vozidel), včetně všech zákonů týkajících se použití přilby.
●
Veškerá poškozená nebo nefunkční vozidla musíte neprodleně
nahlásit společnosti Yoyoway prostřednictvím aplikace Bird nebo e-mailem
na adresu support@yoyoway.cz.
Společnost Yoyoway výslovně souhlasí s tím, že pronajme vozidlo a jezdec
výslovně souhlasí s převzetím, za podmínek stanovených v tomto dokumentu.
Pokud není uvedeno jinak, všechny poplatky stanovené v této dohodě se
považují za splatné v Českých korunách.
1. OBECNÉ PRONÁJEM A POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA.
1.1 Jezdec je jediným uživatelem. Yoyoway a jezdec jsou jedinými stranami
této dohody. Jezdec je jediným nájemcem a je výhradně odpovědný za
dodržování všech zde uvedených podmínek. Bere na vědomí, že když
aktivuje vozidlo ze stanoviště, musí vozidlo používat pouze on.
Není dovoleno používat Jezdcem aktivované vozidlo jinými osobami.
1.2 Věková hranice pro použití vozidla je nejméně 18 let. Jezdec tímto
prohlašuje a potvrzuje, že dosáhl výše uvedené věkové hranice 18 let.
1.3 Jezdec je odpovědný za provoz vozidla. Jezdec prohlašuje a potvrzuje,
že je obeznámen s provozem vozidla, je dostatečně kompetentní a fyzicky
zdatný jezdit s vozidly a řádně se seznámil s bezpečnostními materiály
poskytnutými v aplikaci Bird a / nebo na internetových stránkách Yoyoway.
Rozhodnutím řídit vozidlo Jezdec přebírá veškerou odpovědnost a rizika za
zranění nebo zdravotní újmu. Jezdec je povinen přizpůsobit jízdu v závislosti
na meteorologických podmínkách a to za všech okolností, déšť, mlha, sníh,
krupobití, led, teplo nebo bouře (včetně blesků), znemožňujících provoz
vozidla. Doporučujeme upravit jízdní chování a brzdnou dráhu podle

meteorologických podmínek, počasí, viditelnosti, okolního prostředí a
dopravních podmínek. Při podmínkách nevhodných k jízdě nesmí být jízda
započata nebo musí být ihned ukončena
1.4 Vozidlo je ve výhradním vlastnictví společnosti Yoyoway. Jezdec
souhlasí s tím, že vozidlo a jakékoliv zařízení Yoyoway k němu připojené,
zůstávají vždy majetkem Yoyoway. Nesmí jakýmkoli způsobem rozebírat, psát
nebo jinak upravovat, opravovat nebo poškozovat vozidlo, žádnou část
vozidla ani jiné vybavení Yoyoway. Nesmí na vozidlo žádným způsobem psát,
loupat ani jinak upravovat ani znehodnocovat žádnou nálepku. Bez
výslovného písemného souhlasu společnosti Yoyoway nesmíte používat
vozidlo ani jiné vybavení Yoyoway pro žádné reklamní nebo jiné komerční
účely.
1.5 Provozní hodiny vozidla a dostupnost vozidla. Jezdec souhlasí a
uznává, že Vozidla nejsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v
roce. Vozidla musí být pronajata během provozních hodin a v rámci
maximálních lhůt pro pronájem uvedených níže. Počet vozidel je omezený a
dostupnost vozidla není nikdy zaručena. Jezdec souhlasí s tím, že společnost
Yoyoway může požadovat, aby bylo vozidlo kdykoliv vráceno..
1.6 Operační oblast. Jezdec souhlasí s tím, že vozidlo nebude používat či
provozovat a / nebo jezdit v nepovolené zóně a dále souhlasí s tím, že vozidlo
nebude přepravovat mimo povolené oblasti.
1.7 Jezdec musí dodržovat zákony týkající se používání a / nebo provozu
vozidla. Jezdec souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny zákony týkající se
používání, jízdy, parkování, nabíjení a provozu vozidla, včetně všech platných
zákonů, pravidel a předpisů týkajících se vozidel v oblasti, ve které vozidlo
provozuje, včetně zákonů týkajících se nošení přilby. Jezdec také souhlasí, že
bude při používání služeb Yoyoway jednat se zdvořilostí a úctou k ostatním,
zejména účastníkům silničního provozu.
1.8 Zakázané činy. Jezdec souhlasí s následujícím:
● Společnost Yoyoway doporučuje nepoužívat vozidla, pokud jezdec nosí
nebo drží aktovku, batoh, tašku nebo jiné předměty, které mohou změnit

rovnováhu, přidat další váhu nebo narušit bezpečný provoz vozidla. Pokud
se rozhodne použít tyto předměty, činí tak na vlastní zodpovědnost;
Yoyoway doporučuje, aby se jezdec se ujistil, že předmět dobře přiléhá k
jeho tělu a nebrání jeho schopnosti bezpečně ovládat vozidlo.
●
Na řídítka vozidla nesmí jezdec umístit žádné předměty,
například batohy nebo tašky.
●
Při jízdě na vozidle nesmí jezdec používat mobilní telefony,
zařízení na psaní textových zpráv, přenosné hudební přehrávače nebo jiné
zařízení, které může odvrátit nebo ovlivnit jeho pozornost od bezpečného
řízení vozidla.
●
Jezdec nesmí provozovat vozidlo, pokud je pod vlivem alkoholu,
drog, léků nebo jiných omamných či psychotropních látek, které by mohly
narušit jeho schopnost bezpečně řídit vozidlo.
●
Na vozidle jezdec nesmí vozit druhou osobu nebo dítě.
●
Jezdec může použít pouze zamykací mechanismy poskytované
společností Yoyoway. Nesmí přidat další zámek (mechanické zabezpečení)
na vozidlo a nebo zablokovat vozidlo jinak, než v souladu s pravidly a
předměty Yoyoway.
●
Vozidlo nesmí být zaparkováno na zakázaném parkovacím místě.
Vozidlo nesmí být zaparkováno neoprávněně na soukromém pozemku, v
uzamčené oblasti, nesmí blokovat právo na cestu nebo být zaparkováno v
jakémkoliv jiném neschváleném neveřejném prostoru. Jezdec by neměl
parkovat v oblastech s hustou dopravou a pohybem osob, pokud hrozí, že
bude vozidlo sraženo.
●
Vozidlo musí být zaparkováno v prostoru, který je viditelný, a ve
svislé poloze pomocí stojanu.
1.9 Vozidlo je určeno pouze pro omezené způsoby použití. Jezdec
souhlasí s tím, že nebude používat Vozidlo pro závody, jízdu na horských
kolech nebo kaskadérské nebo trikové jízdy. Jezdec souhlasí s tím, že
nebude provozovat a / nebo používat vozidlo na nezpevněných silnicích, po
vodě (mimo běžnou městskou jízdu) nebo na jakémkoli místě, které je
zakázáno, nezákonné a / nebo nepříjemné pro ostatní. Jezdec souhlasí s tím,
že nebude používat vozidlo k pronájmu nebo za odměnu, ani je používat v
rozporu s jakýmkoli zákonem, nařízením nebo vyhláškou.
1.10 Limity hmotnosti a nákladu. Nesmí být překročen maximální

hmotnostní limit vozidla (100 kilogramů, pokud není uvedeno jinak).
1.11 Žádné manipulace; Žádné neoprávněné použití. Jezdec nesmí
manipulovat, pokoušet se získat neoprávněný přístup ke službám Yoyoway
nebo využívat služby Yoyoway jinak, než jak je uvedeno v této smlouvě.
1.12 Hlášení škod nebo havárií; Dopravní přestupky a vymáhání práva.
Jezdec musí co nejdříve oznámit Yoyoway jakoukoli nehodu, havárii,
poškození, narušení provozu, osobního zranění nebo ukradené nebo
ztracené vozidlo. Pokud dojde při nehodě ke zranění osob, poškození majetku
nebo odcizení vozidla, musí jezdec do 24 hodin podat hlášení místnímu
policejnímu oddělení. Jezdec souhlasí s tím, že je odpovědný za jakékoli
zneužití, důsledky, nároky, požadavky, příčiny žaloby, ztráty, závazky, škody,
zranění, náklady a výdaje, pokuty, honoráře právníka, rozsudky, žaloby nebo
výplaty jakéhokoli druhu nebo povahy, které se týkají odcizeného nebo
ztraceného vozidla.
●
Vaše pojištění (např. automobilové) nemusí poskytovat krytí
nehod zahrnujících tohle vozidlo nebo (krytí) škod na tomhle vozidlu.
Pro zjištění, jestli se vaše pojištění vztahuje na spomenuté situace
kontaktujte svou pojištovnu nebo pojišťovacího agenta.
Jezdec souhlasí s tím, že dopravní přestupky a související obsílky, pokuty
nebo zaplacené poplatky jsou na riziko a náklady jezdce, a to i v souvislosti s
nesprávným nebo neoprávněným parkováním na konci jízdy (doby pronájmu).
Jezdec souhlasí a bere na vědomí, že společnost Yoyoway může
spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.
1.13 Odpovědnost jezdce za použití vozidla a poškození. Jezdec souhlasí
s vrácením vozidla společnosti Yoyoway ve stejném stavu, v jakém bylo
pronajato. Jezdec není odpovědný za běžné opotřebení.
1.14 Elektrické vozidlo. Vozidlo je elektrické vozidlo, které pro své fungování
vyžaduje pravidelné nabíjení své baterie. Jezdec souhlasí s používáním a
provozováním Vozidla bezpečně a obezřetně s ohledem na to, že Vozidlo je
elektrické vozidlo se všemi omezeními a požadavky s tím spojenými. Jezdec

rozumí a souhlasí se všemi následujícími ustanoveními:
●
Úroveň nabití (baterie) zbývajícího ve Vozidle se s použitím
Vozidla snižuje (jak v čase, tak se vzdáleností) a spolu s tím se může
snižovat i rychlost a další provozní parametry vozidla (nebo může vozidlo
přestat fungovat v plném rozsahu).
●
Úroveň nabití ve vozidle v okamžiku, kdy jezdec zahajuje
pronájem nebo provoz vozidla, není zaručena a bude se lišit s každým
jednotlivým použitím vozidla.
●
Míra ztráty nabití (baterie) během používání vozidla není
zaručena a bude se lišit v závislosti na vozidle, stavu vozovky,
povětrnostních podmínkách a dalších faktorech.
●
Je povinností jezdce zkontrolovat úroveň nabití ve vozidle a
zajistit, aby byl dostatečný před zahájením provozu vozidla.
●
Vzdálenost a / nebo doba, po kterou může Jezdec ovládat vozidlo,
než dojde k jeho vybití, není nikdy zaručena.
●
Během zapůjčení vozidla jezdcem může dojít k vyčerpání nabité
energie a přestat fungovat, a to i před dosažením požadovaného cíle jezdce.
1.15 Žádné nabíjení vozidla. Pokud dojde během pronájmu k vybití vozidla,
jezdec ukončí jízdu v souladu se všemi podmínkami této smlouvy.
Jezdec souhlasí s tím, že je zodpovědný za jakékoli zneužití, důsledky,
nároky, požadavky, příčiny žaloby, ztráty, závazky, škody na majetku
nebo požár nebo jiné škody, zranění, náklady a výdaje, pokuty, honoráře
advokáta, rozsudky, žaloby nebo výplaty jakéhokoli druhu nebo povahy,
které souvisejí s nabíjením nebo pokusem o nabití vozidla jezdcem.
Rozhodnutím o nabití vozidla Jezdcem přebírá plnou a úplnou
odpovědnost za všechna související rizika, nebezpečí a Jezdec souhlasí
s tím, že společnost Yoyoway a všechny ostatní zúčastněné osoby
(definované níže v části 15) nenesou odpovědnost za zranění, poškození
nebo náklady způsobené jezdcem v souvislosti s jakoukoli osobou nebo
majetkem, včetně samotného vozidla, přímo nebo nepřímo související s
nabíjením vozidla.
1.16 Požadavky na mobilní zařízení a aktivní připojení k internetu. Pokud
společnost Yoyoway písemně neučiní jinak, k aktivaci služby Bird Services pomocí
aplikace Bird musíte používat smartphone nebo jiné (mobilní) zařízení, které

splňuje technické požadavky a je kompatibilní s aplikací Bird. Některé funkce
aplikace Yoyoway, jako je možnost registrace u Yoyoway / Bird, odemknutí,
pronájem a ukončení pronájmu vozidla, vyžadují, aby aplikace Yoyoway měla
aktivní síťové připojení. Jezdec je zodpovědný za dostupnost a nese náklady
mobilních datových komunikačních služeb. Je také zodpovědný za to, že jeho
mobilní zařízení má dostatečnou kapacitu baterie. Společnost Yoyoway
nenese odpovědnost za případy, kde není jezdec schopen odemknout,
používat nebo ukončit jízdu vozidla v důsledku ztraceného nebo přerušeného
síťového připojení, selhání mobilního zařízení nebo vybité baterie. Jezdec i
nadále nese odpovědnost a společnost Yoyoway mu může účtovat veškeré
náklady (včetně poplatků za pronájem), které vzniknou do konce jízdy.
2. PLATBA A POPLATKY.
2.1 Poplatky. Jezdec může používat vozidlo v souladu s cenami popsanými v
aplikaci Bird, která může zahrnovat poplatek za zahájení jízdy (odemknutí
vozidla), poplatky založené na vzdálenosti nebo čase (s časem
zaokrouhleným na nejbližší minutu) a / nebo požadovaný minimální poplatek.
Ceny se mohou změnit. V každém případě mohou poplatky a další poplatky
podléhat příslušným daním a jiným poplatkům místní samosprávy, které může
účtovat a vybírat společnost Yoyoway. Yoyoway bude účtovat Jezdci (kreditní
nebo debetní kartou nebo jiným dohodnutým způsobem platby) poplatky
popsané v této Smlouvě, včetně jakékoli opakované platby, kterou si vyberou.
2.2 Postoupení a propagační kódy.
Společnost Yoyoway může podle svého výhradního uvážení vytvořit
referenční a / nebo propagační kódy („propagační kódy“), které mohou být
použity pro slevy nebo kredity za služby Yoyoway nebo jiné funkce nebo
výhody poskytované společností Yoyoway, s výhradou jakýchkoli dalších
podmínek, které společnost Yoyoway stanoví. Jezdec souhlasí s tím, že
propagační kódy: ( i ) musí být použity pro určené uživatele a účel a
zákonným způsobem; (ii) nesmí být duplikovány, prodávány nebo převáděny
žádným způsobem, pokud to Yoyoway výslovně nepovolí; (iii) mohou být
společností Yoyoway kdykoli z jakéhokoli důvodu zrušeny bez nároků vůči
společnosti Yoyoway; (iv) lze použít pouze na základě zvláštních podmínek,

které Yoyoway stanoví pro takový propagační kód; (v) namohou být vyplaceny
nebo jinak nárokovány; vi) mohou podléhat množstevním nebo jiným limitům;
a (vii) jejich platnost může vypršet před jejich použitím. Yoyoway si vyhrazuje
právo zadržet nebo odečíst kredity nebo jiné prvky nebo výhody získané
použitím systému doporučení nebo propagačních kódů jezdcem nebo jiným
uživatelem v případě, že společnost Yoyoway rozhodne nebo se domnívá, že
použití systému doporučení nebo použití referenčního nebo propagačního
kódu byla chybná, podvodná, nezákonná nebo jinak porušující tuto dohodu
nebo konkrétní podmínky vztahující se na takové propagační kódy.
2.3 Maximální doba pronájmu a poplatky. Maximální doba pronájmu je 24
hodin. Jezdec souhlasí s tím, že ukončí pronájem vozidla do 24 hodin od jeho
počátku. Jezdec si po uplynutí této doby může vozidlo znovu pronajmout.
Jezdec souhlasí s tím, že je sám zodpovědný a že si je vědom délky každé
uplynulé doby jízdy. Maximální denní poplatek je 2.500,- Kč a vychází z
kalendářního dne. Po vrácení vozidla bude jezdci naúčtován akumulovaný
nájem nebo maximální denní poplatek, podle toho, co je nižší.
Doba zapůjčení bude počítána od okamžiku odemknutí vozidla Yoyoway
prostřednictvím aplikace Bird, dokud jezdec neobdrží potvrzení
prostřednictvím aplikace Bird, že jízda byla ukončena. Pokud jízdu jezdec
ukončí nesprávně, může to vést k tomu, že jízda nebude ukončena. Pokud
jízda není správně ukončena, jízda bude pokračovat a jezdci bude nadále
účtována. Má-li jezdec technické problémy se zakončením jízdy z jakéhokoli
důvodu, měl by okamžitě tuto skutečnost ohlásit Yoyoway přes Bird App.
Pokud nenahlásí problém s ukončením jízdy, může to vést k dalším
poplatkům.
Vozidla, která se nevrátí (s ukončenou jízdou) do 24hodin, budou považována
za ztracená nebo odcizená a jezdci mohou být účtovány až do hodnoty
vozidla plus administrativní a zpracovatelské poplatky. Yoyoway může také
účtovat dodatečné servisní poplatky za pronájem nad 24 hodin, pokud vozidlo
není ztraceno nebo odcizeno.
2.4 Platný způsob platby. Aby mohl být jezdec zaregistrován k používání
služeb Yoyoway, musí společnosti Yoyoway poskytnout platné číslo kreditní,

debetní karty nebo předplacené karty a datum vypršení platnosti nebo jiné
platné informace o způsobu platby. Jezdec prohlašuje a zaručuje Yoyoway, že
je oprávněn používat jakoukoli kreditní, debetní nebo předplacenou kartu
nebo jiné informace o způsobu platby, které jezdec poskytne Yoyoway.
Poskytnutím způsobu platby souhlasíte s tím, že společnost Yoyoway je
oprávněna Jezdci účtovat poplatky za jeho jízdu a jakékoli další poplatky,
které společnosti vůči Jezdci vzniknou podle této smlouvy, včetně všech
příslušných vládních a regulačních poplatků a příslušných prodejních a jiných
daní.
Pokud zadá Jezdec platební metodu nebo v souladu se zásadami Yoyoway,
náš systém se pokusí ověřit zadané informace. Děláme to zpracováním
předběžné autorizace, což je standardní postup. V souvislosti s předběžnou
autorizací neúčtujeme Jezdci žádné poplatky. Pokud platnost karty (nebo jiné
metody) vyprší a Jezdec neaktualizujete své údaje nebo nezruší svůj účet,
zmocňuje nás k pokračování ve fakturaci a Jezdec bude i nadále odpovědný
za veškeré nevybrané částky. Vyhrazujeme si právo zopakovat fakturaci
všemi dostupnými způsoby platby po neúspěšném pokusu o fakturaci. Za
veškeré takové částky a veškeré náklady vzniklé v souvislosti s vybíráním
těchto částek zůstanete nadále odpovědní, včetně, mimo jiné, poplatků za
přečerpání, poplatků inkasní agentury, přiměřených honorářů právníků a
nákladů na rozhodčí nebo soudní řízení.
Jezdec souhlasí s tím, že společnost Yoyoway může podle svého výhradního uvážení
zaplatit všechny jízdenky, uvalit poplatky, pokuty a / nebo poplatky jménem jezdce
přímo příslušnému úřadu nebo příslušné straně. Pokud je společnost Yoyoway
povinna platit a / nebo zpracovat takové poplatky nebo související náklady, jezdec
souhlasí s tím, že společnost Yoyoway vám může účtovat částku, kterou Yoyoway
platí plus přiměřený správní poplatek za řešení těchto záležitostí; Společnost
Yoyoway oznámí veškeré takové náklady nebo poplatky.
V případě, že společnost Yoyoway použije inkasní nebo správní agenty třetích
stran k vymáhání jakýchkoli jízdenek, škod, porušení zákona nebo této
dohody, pokut, Jezdec souhlasí s tím, že uhradí veškeré náklady a poplatky
za vymáhání, včetně správní a právní náklady takového agenta na vyžádání
bez protestu.

Pokud Jezdec zpochybňuje jakýkoliv poplatek za platební metodu Jezdce,
pak musí Jezdec kontaktovat Yoyoway do deseti pracovních dnů do konce
měsíce, ve kterém se udála jízda se sporným poplatkem a poskytnout
Yoyoway veškeré informace o trase, které jsou nezbytné k identifikaci sporné
jízdy, jako je datum cesty a přibližné časy začátku a konce jízdy spojené se
sporným poplatkem. Jezdec souhlasí s okamžitým informováním Yoyoway o
všech změnách týkajících se způsobu platby.
Pokud Jezdec souhlasil s provedením automatických nebo opakujících se
plateb, budou tyto platby pokračovat, dokud nezruší nebo neukončí svůj účet.
Může jej zrušit podle pokynů v aplikaci Bird. Pokud jej zruší, může na svém
účtu použít zbývající zůstatek, ale nebudete moci pokračovat ve využívání
služeb Yoyoway, dokud znovu neautorizuje příslušný způsob platby.
Společnost Yoyoway může i nadále účtovat za platební metodu libovolný
dodatečný poplatek, nebo poplatky vzniklé na základě této dohody.
2.5 Poplatky za vyzvednutí. Pokud nemůže Jezdec vrátit vozidlo ve
vyznačené/platné oblasti (tj. deaktivuje vozidlo na soukromém pozemku,
uzamčené komunitě nebo jiné nedostupné oblasti) a požádá o vyzvednutí
vozidla zaměstnanci Yoyoway, Yoyoway, podle vlastního uvážení, vám může
účtovat poplatek za vyzvednutí. Pokud je jakékoli vozidlo přístupné z
Jezdcova účtu opuštěno bez předchozího upozornění, bude Jezdec odpovídat
za všechny cestovní poplatky, dokud nebude vozidlo obnoveno a
deaktivováno, plus servisní poplatek za vrácení vozidla. Poplatky se mohou
změnit.
3. DALŠÍ PODMÍNKY POUŽITÍ.
3.1 Bezpečnostní kontrola. Před každým použitím vozidla musí jezdec
provést základní bezpečnostní prohlídku vozidla, která zahrnuje kontrolu: ( i )
správnosti kol; ii) bezpečný provoz všech brzd a světel; iii) dobrý stav rámu;
(iv) dostatečné nabití baterie; a (iv) jakékoli známky poškození, neobvyklého
nebo nadměrného opotřebení nebo jiného otevřeného a zjevného
mechanického problému / údržby. Jezdec souhlasí s tím, že nebude jezdit s
vozidlem, pokud se vyskytnou nějaké znatelné problémy, a neprodleně

informuje zákaznický servis a upozorní Yoyoway na jakékoli problémy.
3.2 Ztracené nebo odcizené vozidlo. Vozidlo může být považováno za
ztracené nebo odcizené, pokud a) vozidlo není vráceno do 24 po sobě
následujících hodin, b) jednotka GPS vozidla je deaktivována, c) vozidlo je
zaparkováno na neoprávněném soukromém pozemku, v uzamčené oblasti
nebo v jakémkoli jiném neveřejném prostoru po dobu delší než deset minut po
skončení jízdy, (d) vozidlo se pohybuje více než deset metrů po ukončení
pronájmu a Yoyoway věří, že takový pohyb nebyl způsoben jiným jezdcem
nebo pověřenou třetí stranou, nebo ( e) další skutečnosti a okolnosti, které
naznačují společnosti Yoyoway v rozumném a dobrém úmyslu zjistit, že
vozidlo bylo ztraceno nebo odcizeno. Yoyoway a Jezdec souhlasí, že
poslední Jezdec vozidla je odpovědný za ztracené nebo odcizené vozidlo,
pokud Yoyoway neurčí jinak. Pokud Yoyoway považuje vozidlo za ztracené
nebo odcizené, má Yoyoway pravomoc podniknout jakékoli kroky, které
považuje za vhodné (s ohledem na posledního Jezdce vozidla nebo jinak),
včetně (bez omezení) získání náhrady a jiné vhodné náhrady a škody a
podání policejní zprávy u místních úřadů. Jezdec souhlasí s tím, že data
generovaná počítačem Yoyoway a Bird jsou přesvědčivým důkazem doby
používání vozidla Jezdcem. Jezdec souhlasí s nahlášením zmizení nebo
odcizení vozidla společnosti Yoyoway okamžitě nebo co nejdříve.
3.3 Přilby; Bezpečnost. Yoyoway doporučuje, aby všichni jezdci používali
přilbu schválenou Snell, CPSC, ANSI nebo ASTM, která byla řádně
dimenzována, namontována a upevněna podle pokynů výrobce. Yoyoway a
všechny ostatní zúčastněné osoby (definované níže v části 15)
nepředstavují ani nezaručují kvalitu ani bezpečnostní vlastnosti jakékoli
přilby a Jezdec souhlasí s tím, že žádná ze zúčastněných osob
neodpovídá za zranění, které utrpí Jezdec při používání kterékoli z
Yoyoway koloběžek. Jezdec nese veškeré riziko. Jezdec možná bude
muset přijmout další bezpečnostní opatření nebo preventivní opatření, která
nejsou výslovně uvedena v této dohodě.
3.4 Trasy vozidel. Jezdec souhlasí s tím, že Yoyoway nezajišťuje ani
neudržuje místa pro jízdu/řízení vozidel a že Yoyoway nezaručuje, že bude
vždy existovat bezpečné místo pro jízdu/řízení vozidla. Silnice, chodníky,

jízdní pruhy a trasy vozidel se mohou stát nebezpečnými z důvodu počasí,
dopravy nebo jiných nebezpečí.
3.5 Omezení pronájmu vozidla. Jezdec souhlasí s tím, že Yoyoway není
běžný dopravce. Alternativní prostředky veřejné a soukromé dopravy jsou
dostupné široké veřejnosti a Jezdci jednotlivě, včetně veřejných autobusů a
železniční dopravy, taxi a pěších tras. Společnost Yoyoway poskytuje Vozidla
pouze pro pohodlí a taková dostupnost pronájmu je určena k použití pouze
osobám, které jsou schopné a kvalifikované k provozování Vozidla
samostatně a které souhlasily se všemi podmínkami této Smlouvy.
4. Ukončení. Yoyoway může kdykoli a čas od času a bez souhlasu jezdce
jednostranně ukončit právo Jezdce na využívání služeb Yoyoway, na základě
vlastního uvážení a bez jakéhokoli upozornění nebo příčiny. Jezdec může
kdykoli ukončit používání služby Yoyoway; avšak za předpokladu, že (i)
Yoyoway neposkytne žádnou náhradu, (ii) doba trvání této dohody pokračuje
v souladu s touto dohodou a (iii) Jezdci mohou být stále účtováno jakékoli
příslušné dodatečné poplatky v souladu s touto Dohodou. Tato Smlouva
zůstává v platnosti a účinnosti, v souladu se svými podmínkami, i po ukončení
práva Jezdce používat jakoukoli Yoyoway službu, bez ohledu na to, jak je
Smlouva ukončena.
5. Důvěrnost informací; Zásady ochrany osobních údajů. Berete na
vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré osobní údaje/informace, které jsou v
držení Bird/Yoyoway a týkají se Jezdců, včetně všech jmen, adres,
telefonních čísel, e-mailových adres, hesel, platebních informací a dalších
informací bude Bird/Yoyoway uchovávat v souladu se svými zásadami
ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny na adrese
http://www.bird.co/privacy/.
6. Licence na obrázek a podobu. Za dobrou a cennou protihodnotu, jejíž
přijetí a přiměřenost se tímto potvrzuje, tímto vědomě, dobrovolně a
neodvolatelně: (1) dáváte svůj úplný a bezpodmínečný souhlas společnosti
Yoyoway a jejím přidruženým společnostem, nástupcům a přiděluje se k jejich
používání kdykoli a čas od času, bez jakéhokoli omezení, váš vzhled a hlas
na fotografiích, videích a dalších záznamech souvisejících s vaším

používáním služeb Yoyoway, na všech webových stránkách a pro všechny
tiskové, propagační, reklamní, propagační a jiné komerční účely, včetně
všech formátů a médií, ať už známých nebo později vytvořených, po celém
světě a trvale; (2) kdykoli udělit společnosti Yoyoway a jejím přidruženým
společnostem, nástupcům a přiděluje (a) právo fotografovat, nahrávat
videokazety a jinak zaznamenávat svůj vzhled a hlas související s vaším
používáním služeb Yoyoway, ( b) veškerá práva, autorská práva, název a
zájmy na základě výsledků těchto fotografií, videí a jiných záznamů jako díla k
pronájmu pro účely autorských práv a (c) právo používat, reprodukovat,
vystavovat, distribuovat, přenášet, měnit a využívat kdykoli a čas od času a
podle toho, jak se Yoyoway může rozhodnout podle svého výhradního
uvážení, takové fotografie, videa a další nahrávky nebo jakékoli jejich součásti
a veškeré související zboží, propagace a reklama; a (3) vzdát se možnosti a
všech nároků (definovaných níže v části 15), které máte nebo můžete mít
za jakékoli urážky na cti, pomlouvání, invazi do soukromí, právo na
publicitu, porušení autorských práv nebo porušení dalších práv, která
jste v tomto odstavci udělili.
7. Upozornění. Yoyoway lze kontaktovat e-mailem na: support@yoyoway.cz,
nebo poštou na adresu Pellicova 629/5d, 602 00 Brno. Případně na
hello@bird.co.
8. Volba práva; Řešení sporů. Tato dohoda se řídí a musí být vykládána a
vymáhána v souladu se zákony České republiky, vyjma zásad kolizních
norem. Za každý spor týkající se této dohody: ( i ) má převládající strana
nárok na své náklady, výdaje a přiměřené poplatky za právní zastoupení (ať
už vznikly při soudním řízení, při odvolání nebo jinak) vynaložené při řešení
nebo urovnání sporu, kromě všech ostatních škod nebo odměn, na které
může mít strana nárok; ii) každá strana souhlasí s jurisdikcí soudů České
republiky a souhlasí s tím, že tyto soudy mají nad každou stranou osobní
jurisdikci.
9. Závazné rozhodčí řízení a zproštění povinnosti podat žalobu
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO ODDÍL - MŮŽE VÝZNAMNĚ OVLIVNIT
VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ VAŠEHO PRÁVA PODAT ŽALOBU U

SOUDU.
9.1 Počáteční řešení sporů. Podpora pro Jezdce je k dispozici
prostřednictvím aplikace Bird k řešení případných problémů, které můžete mít
v souvislosti s používáním Vozidla a / nebo touto smlouvou. Strany vynaloží
maximální úsilí prostřednictvím tohoto podpůrného procesu k urovnání sporů,
stížností, dotazů nebo neshod a zahájí jednání v dobré víře, která je
podmínkou pro zahájení mediace, rozhodčího řízení nebo soudního řízení
jednou ze stran.
9.2 Závazné Rozhodčí řízení
Pokud strany nedosáhnou dohodnutého řešení prostřednictvím podpůrného
procesu, může kterákoli ze stran zahájit závazné rozhodčí řízení jako jediný
prostředek k řešení nároků za podmínek stanovených níže. Konkrétně
všechny nároky vzniklé v souvislosti s používáním a pronájmem Vozidla, tato
dohoda a vzájemný vztah stran se s konečnou platností urovnají závazným
rozhodčím řízením spravovaným Rozhodčím soudem při Hospodářské
komoře České republiky nebo alternativně vzájemně dohodnutým rozhodcem
nebo rozhodčím soudem podle platných obchodních rozhodčích pravidel pro
JAMS nebo vzájemně dohodnuté rozhodčí služby, s vyloučením jakýchkoli
pravidel nebo postupů upravujících nebo povolujících hromadné žaloby.
Rozhodce, a nikoli žádný federální, státní nebo místní soud nebo agentura,
má výhradní pravomoc k řešení všech sporů vzniklých nebo souvisejících s
výkladem, použitelností, vykonatelností nebo formováním této dohody,
včetně, ale bez omezení na jakýkoli nárok, který celá nebo jakákoli část této
smlouvy je neplatná nebo zrušitelná nebo zda je nárok předmětem
rozhodčího řízení. Rozhodce je oprávněn poskytnout jakoukoli úlevu, která by
byla k dispozici u soudu podle zákona nebo ve spravedlnosti. Rozsudek
rozhodce musí být písemný a závazný pro strany a může být zapsán jako
rozsudek u kteréhokoli příslušného soudu.
Pokud poplatek za podání rozhodčího řízení přesáhne náklady na podání
žaloby, Yoyoway zaplatí dodatečné náklady. Pravidla rozhodčího řízení vám
také v určitých případech umožňují vymáhat poplatky za právní zastoupení.

Strany rozumějí, že pokud by toto povinné ustanovení neexistovalo, měly by
právo podat žalobu u soudu a vést soudní řízení. Dále chápou, že v některých
případech mohou náklady na rozhodčí řízení překročit náklady na soudní
spory a právo na odhalení/nález může být v rozhodčím řízení omezenější než
u soudu.
9.3 Umístění. Arbitráž se bude konat na vzájemně dohodnutém místě.
9.4 Osvobození od skupinových žalob.
Strany se dále dohodly, že jakékoli rozhodčí řízení bude vedeno pouze na
základě jejich individuálních schopností, a nikoli jako hromadná žaloba nebo
jiná reprezentativní žaloba, a strany se výslovně vzdávají svého práva podat
hromadnou žalobu nebo se domáhat nápravy na klasickém základě. VY A
YOYOWAY SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÝ MŮŽE PODAT STÍŽNOST
PROTI OSTATNÍM POUZE DO VAŠICH NEBO JEJICH JEDNOTLIVÝCH
KAPACITÁCH, A NE JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO TŘÍDY ČLENŮ V
JAKÉKOLI VYMĚNĚNÉ TŘÍDĚ NEBO REPRESENTATIVNÍM ŘÍZENÍ. Pokud
jakýkoli soud nebo rozhodce rozhodne, že vzdání se hromadné žaloby
stanovené v tomto odstavci je z jakéhokoli důvodu neplatné nebo
nevynutitelné, nebo že rozhodčí řízení může probíhat klasicky, je výše
uvedené rozhodčí ustanovení považováno za neplatné a neplatné v celém
rozsahu a strany se považují za strany, které se dohodly na rozhodování
sporů.
9.5 Soudní spory týkající se duševního vlastnictví a řízení o drobných
pohledávkách. Bez ohledu na rozhodnutí stran vyřešit všechny spory
rozhodčím řízením může kterákoli ze stran podat žalobu u soudu na ochranu
svých práv duševního vlastnictví („práva duševního vlastnictví“ znamenají
patenty, autorská práva, morální práva, ochranné známky a obchodní
tajemství, ale nikoli práva na soukromí nebo propagaci). Kterákoli ze stran
může také požádat o nápravu u soudu pro drobné nároky ve sporech nebo
nárocích spadajících do jurisdikce tohoto soudu.
9.6 Právo na odhlášení. Máte právo se odhlásit a nebudete vázáni výše
uvedenými ustanoveními o rozhodčím řízení a upuštění od hromadné žaloby
zasláním písemného oznámení o vašem rozhodnutí odhlásit se na následující

adresu: Yoyoway s.r.o., Pellicova 629/5d, 602 00 Brno. Oznámení musí být
zasláno do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti nebo od prvního použití Služby,
podle toho, co nastane později, jinak se budou rozhodovat spory v souladu s
podmínkami těchto odstavců. Pokud se odhlásíte od těchto rozhodčích
ustanovení, nebude společnost Yoyoway jimi rovněž vázána.
9.7 Změny v této části
Společnost Yoyoway bude předem informovat o jakýchkoli změnách této
části. Změny nabudou účinnosti až po předchozím písemném oznámení a
budou platit pouze pro případné nároky vzniklé po uplynutí výpovědní lhůty.
V případě jakéhokoli sporu, který není předmětem rozhodčího řízení,
souhlasíte s Yoyoway podřídit se osobní a výlučné jurisdikci České republiky
a místu konání v České republice. Dále souhlasíte s tím aby bylo doručování
soudních písemností poštou, a tímto se vzdáváte jakékoli soudní a soudní
obrany jinak dostupné.
10. Zřeknutí se a oddělitelnost. Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení
jakéhokoli ustanovení této dohody není zřeknutím se jakéhokoli jiného
porušení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této dohody. Ustanovení této
dohody jsou na sobě nezávislá a oddělitelná a žádné ustanovení nebude
dotčeno ani prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné z důvodu
skutečnosti, že z jakéhokoli důvodu může být kterýkoli nebo jiný z nich zcela
nebo zčásti neplatný nebo nevymahatelný.
11. Kumulativní nápravná opatření. Všechna práva a opravné prostředky
udělené podle této dohody nebo uvedené v této dohodě jsou kumulativní a
nevýlučné a jejich uchování nevylučuje dostupnost nebo použitelnost jiného
nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku stanoveného
zákonem.
12. Konečná dohoda; Modifikace Yoyoway.
Tato dohoda obsahuje úplnou, konečnou a výhradní integrovanou dohodu
mezi stranami týkající se jejího předmětu. Tato dohoda nahrazuje všechny
ostatní předchozí dohody, písemné nebo ústní, týkající se takového

předmětu. Yoyoway může čas od času jednostranně měnit, upravovat nebo
měnit tuto dohodu na základě svého výhradního uvážení. Pokračováním v
používání kterékoli ze služeb Yoyoway po jakékoli změně, úpravě nebo
změně souhlasil Jezdec s tím, že bude vázán všemi takovými změnami,
úpravami a změnami. Jezdec musí tuto Smlouvu pravidelně pečlivě revidovat,
aby si udržel povědomí o všech změnách, úpravách a změnách. Kdykoli
dojde ke změně této dohody, Yoyoway zveřejní oznámení na webových
stránkách. Ceny uvedené na webových stránkách nebo v aplikaci Bird
nahrazují veškeré ceny stanovené v této dohodě.
13. Interpretace smlouvy. Nadpisy v této dohodě nemají vliv na výklad této
dohody. „Nebo“ nemá být ve svém výlučném smyslu. „Včetně“ znamená
„včetně, ale neomezeno na.“ Pokud z kontextu nevyplývá jinak, slova v čísle v
jednotném čísle nebo v množném čísle musí zahrnovat každé číslo v
jednotném čísle nebo množné číslo. Všechna zájmena zahrnují mužská,
ženská a neutrální zájmena.
14. Dobrovolné plnění této dohody. Tato dohoda se uzavírá dobrovolně, s
úctou a bez jakéhokoliv nátlaku nebo nepatřičného ovlivňování ze strany nebo
jménem Yoyoway. Jezdec bere na vědomí, že (a) si přečetl tuto dohodu; b)
chápe podmínky a důsledky této dohody, včetně vydání, která obsahuje; a (c)
je si plně vědom právního a závazného účinku této dohody.
15. VZDÁNÍ SE ODPOVĚDNOSTI; PŘEDPOKLÁDÁNÍ RIZIKA.
Výměnou za to, že může Jezdec používat služby Yoyoway, vozidla a
další vybavení nebo související informace poskytnuté společností
Yoyoway, se Jezdec zavazuje plně uvolnit, odškodnit a udržet
neškodnou společnost Yoyoway a všechny její vlastníky, manažery,
přidružené společnosti, zaměstnance, dodavatele, úředníky, ředitele,
akcionáře, agenty, zástupce, nástupce, přidělují a v plném rozsahu
povoleném zákonem jakoukoli obec (včetně jejích zvolených a
jmenovaných funkcionářů, úředníků, zaměstnanců, agentů, dodavatelů a
dobrovolníků), ve které Jezdec využívá služby Yoyoway Services, a
každý vlastník nebo provozovatel nemovitosti, se kterým Yoyoway
uzavřel smlouvu na provozování služeb Yoyoway Services, a všichni

vlastníci, vedoucí pracovníci, přidružení, zaměstnanci, dodavatelé,
důstojníci, ředitelé, akcionáři, agenti, zástupci, nástupci a přidělení
(souhrnně „Vydáno“ Osoby “) z odpovědnosti za všechny„ Nároky “,
které vyplývají nebo jakýmkoli způsobem souvisejí s používáním služeb
Yoyoway, Vozidel nebo souvisejících zařízení, včetně, ale bez omezení
na, pohledávky založené na údajné nedbalosti propuštěných osob,
porušení smlouvy a / nebo porušení výslovné nebo předpokládané
záruky, s výjimkou pohledávek na základě hrubé nedbalosti nebo
úmyslného zneužití zainteresovaných osob. Účelem takového uvolnění
je obecná a úplná vydání všech nároků.
„Nároky“ znamenají, společně a všechny nároky, zranění, nároky,
závazky, spory, příčiny žaloby (včetně zákonných, smluvních,
nedbalostních nebo jiných teorií deliktu), řízení, závazky, pohledávky,
zástavní práva, pokuty, poplatky, penále, smlouvy, přísliby, náklady,
výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení, ať už vznikly při soudním
řízení, při odvolání nebo jinak), škody (včetně, ale nejen, za osobní újmu,
neoprávněnou smrt, škodu na majetku a zranění jezdce nebo třetí strany
strany, následné, vyrovnávací nebo represivní škody) nebo ztráty (ať už
známé, neznámé, uplatňované, netrestané, pevné, podmíněné nebo
náhodné), které vyplývají z nebo se týkají (a) kterékoli ze služeb
Yoyoway, včetně jakéhokoli z vozidel, umístění, vybavení, údržby,
souvisejících informací, této dohody nebo (b) použití některého z výše
uvedených informací jezdcem.
V co nejširším možném rozsahu povoleném zákonem a pokud jde o
používání kterékoli ze služeb Yoyoway, vozidel nebo souvisejících
zařízení společnosti Yoyoway, odmítá společnost Yoyoway a všechny
ostatní propuštěné osoby se zříkají všech výslovných a
předpokládaných záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti
pro určitý účel. Veškeré služby Yoyoway, vozidla a související zařízení
jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“, a Jezdec se na
ně spoléhá na vlastní riziko.
Jezdec si je vědom toho, že používání kterékoli ze služeb Yoyoway,
vozidel a souvisejícího vybavení, zahrnuje zjevná a ne tak zřejmá rizika,

nebezpečí a rizika, která mohou mít za následek zranění nebo smrt
Jezdce nebo jiných osob a poškození majetku, a že taková rizika,
nebezpečí a rizika nelze vždy předvídat nebo jim zabránit. Rizika,
nebezpečí a rizika zahrnují mimo jiné:
●
vozidla a jiné předměty;
●
chodci;
●
provoz;
●
Porucha vozidla nebo jeho součástky;
●
silniční podmínky;
●
povětrnostní podmínky;
●
nedodržení platných zákonů týkajících se používání a / nebo
provozu vozidla dle bodu 1.7;
●
spáchání jakýchkoli zakázaných činů uvedených v bodě 1.8;
●
neprovedení požadované bezpečnostní kontroly dle bodu 3.1;
●
nenosení přilby, pokud to vyžaduje zákon; a
●
Nedbalé jednání nebo opomenutí ze strany Yoyoway, jakékoli
jiné propuštěné osoby, Jezdce nebo třetí strany.
Jezdec je výhradně a plně odpovědný za bezpečný provoz vozidla za
všech okolností. Jezdec souhlasí s tím, že Vozidla jsou stroje, které
mohou mít funkční poruchu, i když je Vozidlo řádně udržováno a že
taková porucha může způsobit zranění. Jezdec přebírá plnou a úplnou
odpovědnost za všechna související rizika, nebezpečí a rizika.
V plném rozsahu povoleným zákonem zahrnuje toto zveřejnění a
neškodná smlouva veškeré nároky týkající se nebo vyplývající z jediné
nebo částečné nedbalosti Yoyoway, uvolněných stran, jakékoli obce
nebo jakékoli jiné strany. Jezdec se tímto výslovně vzdává jakýchkoli
nároků vůči Uvolněným stranám, kterékoli obci nebo jakékoli jiné straně,
o kterých Jezdec neví ani nemá podezření, že existují v jeho prospěch v
době používání služeb Yoyoway, a výslovně se vzdává práv Jezdce
podle jakýchkoli stanov zachovat Jezdcovy neznámé nároky.

