
Formulář k zapůjčení nákladního kola 

Prosím vyplňte čitelným písmem a formulář přineste s sebou do půjčovny. Nezapomeňte si s sebou vzít osobní doklad 

(občanka, řidičák). 

 

 

Kontrola před zápůjčkou a po zápůjčce (prosím zaškrtněte ✓= ano  ✖ = ne) 

Před zápůjčkou:   Při vrácení:  
kola správně nahuštěná    kola správně nahuštěná   

správný technický stav kol (rotace, 
bez vůle, bez poškození)    

správný technický stav kol (rotace, 
bez vůle, bez poškození)   

přední a zadní světla fungují    přední a zadní světla fungují   

řazení funguje    řazení funguje   

brzdy fungují    brzdy fungují   

zámek funguje    zámek funguje   

předáno s baterií    předáno s baterií   

předáno s nabíječkou    předáno s nabíječkou   

 
Kauce 
Před zápůjčkou:   Při vrácení:  
Kauce 2000 Kč byla zaplacena    Kauce 2000 Kč byla vrácena   

 

V případě poškození zapůjčeného kola mým zaviněním souhlasím s využitím kauce pro úhradu opravy. 

Podpisy  Před zápůjčkou:   Při vrácení: 

Datum: ….......................................   …....................................... 
Kargo půjčovna 
Brno: ….......................................   …....................................... 

Uživatel zápůjčky: ….......................................   …....................................... 
 

Datum vyzvednutí: ….......................... Datum vrácení: ….......................... 

Čas předání: ….......................... Booking code: ….......................... 
        

Uživatel zápůjčky      

Jméno a příjmení: …........................................................................................... 

Ulice a číslo: …........................................................................................... 

Město a PSČ: …........................................................................................... 
        

Ověření totožnosti podle dokladu (vyplňuje půjčovna): Ano Ne 

Veřejná půjčovna nákladních kol 

se koná v rámci projektu 

Cyclurban+ Mobility Change, not 

Climate Change financovaného 

Evropskou iniciativou na ochranu 

klimatu (EUKI). Cílem projektu je 

do českých měst přinášet řešení 

posilující cyklodopravu ve 

městech a tak nahrazovat část 

automobilové dopravy, jejíž 

emise přispívají ke klimatické 

krizi. 

Evropská iniciativa na ochranu 

klimatu (EUKI) financuje z 

pověření Spolkového 

ministerstva životního prostředí, 

ochrany přírody a jaderné 

bezpečnosti (BMU) projekty na 

ochranu klimatu v celé Evropské 

unii (EU). Hlavními cíli jsou 

zintenzivnění přeshraničního 

dialogu a dále výměna poznatků 

a zkušeností v rámci EU. 

Komunita Evropské iniciativy na 

ochranu klimatu (EUKI), tvořená 

realizátory a partnery projektů, 

tímto přispívá k provádění 

Pařížské dohody a přispívá ke 

snižování emisí skleníkových 

plynů. 

Nadace Partnerství je řešitelem 

projektu v Česku a provoz 

půjčovny koordinuje. Provoz 

půjčovny pro Nadaci Partnerství 

smluvně zajišťuje Cargobikes 

Czechoslovakia. 


