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JÍZDY  

Registrace  Zdarma (verifikační platba ve výši 1,- Kč) 

Rezervace jízdy Dle ceny uvedené v Aplikaci 

První minuta po zahájení jízdy Zdarma 

1 minuta jízdy Dle ceny uvedené v Aplikaci 

1 minuta pauzy Dle ceny uvedené v Aplikaci 

 

PŘEDPLACENÉ BALÍČKY   

Předplacené balíčky Dle nabídky uvedené v Aplikaci 

 

NEHODY 

Spoluúčast Uživatele v případě nehody za splnění podmínek havarijního pojištění 
(5%) 

Min. 5 000 Kč 

Administrativní poplatek za zpracování pojistné události v případě nehody (VOP 
15.1.17) 

1 000 Kč 

Cena oprav skútru včetně práce mechanika za splnění podmínek VOP Max. 6 000 Kč 

 



POŠKOZENÍ SKÚTRU, POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTA PŘÍSLUŠENSTVÍ A JINÁ ŠKODNÍ UDÁLOST 

Administrativní poplatek za řešení škodní události 1 000 Kč 

Poškození skútru mimo režim havarijního pojištění (vč. porušení povinností 
vyplývajících z VOP, např. jízda pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky) 

Plná cena oprav včetně převozu vozidla a 
dalších nákladů 

Ztráta, zničení či odcizení skútru Plná cena nového skútru 

Drobné poškození skútru (např. poškrábaný lak) 500 Kč 

Ztráta nebo zničení baterie  Plná cena nové baterie 

Ztráta, poškození či zničení příslušenství (helma, lékárnička, vesta, držák na telefon) Plná cena nového příslušenství 

(Reprezentativní příklad: Poškozený kufr, zrcátko, páčka brzdy, stupačka, zadní světlo, zadní kryt, boční kryt, poškozený lak. Celková 
cena opravy je 2 240,- Kč) 

 

POPLATKY A SMLUVNÍ POKUTY 

Vrácení skútru mimo Obsluhovanou oblast (VOP 15.1.1) 500 Kč 

Nadměrné znečištění skútru (VOP 15.1.3) 1 000 Kč 

Předání přihlašovacích údajů Uživatele třetí osobě nebo přenechání řízení Vozidla 
třetí osobě (VOP 15.1.5) 

10 000 Kč 

Ztracené nebo zničené dokumenty ke skútru (VOP 15.1.6) 400 Kč 

Vrácení skútru v rozporu s právními předpisy (VOP 15.1.7) 1 000 Kč 

Uživatel způsobí, že Poskytovatel musí vyslat servisní výjezd (VOP 15.1.8) 1 000 Kč 

Administrativní poplatek za zpracování pokuty (VOP 15.1.10) 600 Kč 

Rezervování skútru bez jeho následného využití (více než 2krát za 30 dní) (VOP 
15.1.11) 

100 Kč 



Uživatel jízdou způsobí úplné vybití baterií (VOP 15.1.12) 1 000 Kč 

Uživatel zaparkuje skútr mimo dostupné pozemní komunikace, oblasti nebo 
majetky; Uživatel užívá skútr mimo veřejné pozemní komunikace; případně užití 
skútru k závodění nebo přípravě na závodění (VOP 15.1.13) 

10 000 Kč 

Uživatel používá skútr pod vlivem alkoholu, omamných, návykových či 
psychotropních látek (a v dalších případech uvedených v VOP 15.1.13 ve spojení s 
10.5.4) 

10 000 Kč 

Uživatel zasahuje do palubní jednotky, palubního počítače, nebo jiných částí skútru 
(VOP 15.1.14) 

50 000 Kč 

Uživatel neposkytne Poskytovateli součinnost při zjišťování závad a škod nebo 
nekomunikuje vůbec (VOP 15.1.15 a 15.1.16 ve spojení s 13.2 a 13.5) 

3 000 Kč 

Jízda Uživatele nebo jeho spolujezdce bez helmy (VOP 15.1.18) 2 000 Kč 

 

 


