SEGWAY provozní
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI
1. Toto prohlášení o vyloučení zodpovědnosti se vztahuje na provoz dopravního prostředku
SEGWAY a zároveň upozorňujeme, že jeho použití a provoz jsou spojeny se zvýšeným rizikem,
což je nutné vzít na zřetel.
2. Provoz a jakékoliv použití dopravního prostředku SEGWAY jsou možné výlučně s přihlédnutím k
možným nebezpečím a na vlastní odpovědnost.
3. Během provozu dopravního prostředku SEGWAY musí být zachována pravidla silniční dopravy a
v závislosti na nich dodržena bezpečnostní nařízení. Bezpodmínečně nutné je použití ochranné
přilmy.
4. Toto prohlášení vylučuje veškeré právní nároky, obzvlášť nároky na odškodnění (vzniklé ze
způsobení škody a ohrožení). SEGWAY však přebírá zodpovědnost za osobní zranění v případě,
že je způsobil SEGWAY nebo jeho pracovníci, či vzniklo z jejich nedbalosti. To se vztahuje i na
věcné a majetkové škody.
5. Dopravní prostředek SEGWAY může používat jen osoba, která si jej zapůjčila a podepsala toto
prohlášení o vyloučení zodpovědnosti. Není povoleno předat vozítko SEGWAY jiné osobě. Pokud
toto nařízení nájemce nevezme na vědomí, je zodpovědný za veškeré, z toho vzniklé, škody.
Provozovatel / pronájemce za ně žádnou zodpovědnost nepřijímá,
6. Osoba, která si zapůjčila a používá dopravní prostředek, má občanskou trestněprávní
zodpovědnost a je povinna uhradit osobní, věcné majetkové škody způsobené vozidlem.
7. Použití dopravního prostředku SEGWAY není povoleno tělesně postiženým a nemocným osobám;
ovlivněným alkoholem, drogami nebo léky. Nedoporučujeme jízdu dopravním prostředkem
SEGWAY těhotným ženám, osobám trpícím srdečními problémy a/nebo s vysokým krevním
tlakem.
8. Při použití dopravního prostředku SEGWAY je nutno dodržet nařízení provozovatele /
pronájemce. Provozovatel / pronájemce nebere na sebe žádnou zodpovědnost za škody, které
vznikly chybou nájemce nebo jiné osoby, z úrazu nebo z nedodržení provozních nařízení, nebo
proto, že nebyla dodržena nařízení pracovníků provozovatele / pronájemce. Firma Segway /
provozovatel není zodpovědný za škody způsobené nájemcem třetí osobě.
9. Před použitím dopravního prostředku SEGWAY jsem byl obeznámen/a s jeho provozem a
chodem, byl/a jsem poučen/a o bezpečnostních pravidlech. Obzvlášť je nutné věnovat
pozornost následujícím nařízením:
a. Pro jízdu dopravním prostředkem SEGWAY jsou v Maďarsku platná nařízení pravidel pro
silniční dopravu určená pro cyklisty. Osoby mladší 18 let mohou používat dopravní
prostředek Segway jen za přítomnosti dospělých.
b. Vozítkem SEGWAY je možno jezdit po cestách určených pro cyklisty.
c. Během jízdy je zakázáno sestoupit se stupadla dopravního prostředku. Obě chodidla
musejí být na stupadle, jelikož kontrolky rovnováhy na plošině jezdce je nutno
rovnoměrně zatěžovat.

d. Při jízdě na vozítku Segway držme obě ruce na řidítkách. Je zakázána jízda bez držení
řidítek, nebo jejich držení jednou rukou. Výjimkou je ukázání rukou, že chceme
zabočit.
e. Rychlost jízdy dopravním prostředkem SEGWAY musíme vždy zvolit tak, aby odpovídala
dopravním a terénním podmínkám.
f. Při jízdě ve skupinách dodržujeme alespoň 10-ti metrovou vzdálenost od jezdce před
námi. Kromě toho dodržujme po obou stranách metrovou vzdálenost navzájem od sebe
a od okolí.
g. Jezdec musí dávat pozor na nerovnosti terénu, poškození vozovky, kaluže a vyhýbat se
jim. Je zakázáno jet přes obrubníky nebo jiné překážky, jelikož by mohlo dojít k úrazu.
Při těchto a podobných překážkách musíme vozidlo SEGWAY tlačit.
h. Jedno vozítko může používat jen jeden jezdec. Je zakázáno přepravovat na vozidle další
osoby, zejména děti.
i. Vždy dodržujme nařízení provozovatele / pronájemce, nebo jeho zaměstnanců. Jejich
nedodržení může mít za následek ukončení jízdy. V tomto případě se účastnický
poplatek nebo půjčovné nevrací. To se vztahuje i na situaci, pokud dojde k podezření,
že nájemce vozidla je pod vlivem alkoholu nebo drog.
j. Jakákoliv poškození vozidla je nutno okamžitě hlásit.

Potvrzuji svým podpisem souhlas s bezpečnostními předpisy a prohlášením o vyloučení
zodpovědnosti, které jsem si přečetl a porozuměl jsem jim. V otázkách neřešených touto smlouvou
platí nařízení občanského zákoníku.

……………………………….
místo, datum
……………………………….
jméno
……………………………….
adresa
……………………………….
podpis
_________________________
V případě nezletilých podpis rodiče / opatrovníka:
……………………………….
jméno, podpis
Segway provozovatel / pronájemce: Karos Szalon Kft, 8749 Zalakaros, Bodahegyi út 1.
DIČ: 10641378-2-20, Číslo v obchodním rejstříku: 20-09-060758

