VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
DĚTSKÝCH VOZÍTEK (KIDDY CARS) V NÁKUPNÍM CENTRU WESTFIELD CHODOV

Tyto všeobecné podmínky používání (dále „Všeobecné podmínky“) stanoví pravidla,
která je třeba uplatňovat při používání dětských vozítek (Kiddy Cars) v nákupním centru
Westfield Chodov.
Při uskutečnění transakce (nájmu dětských vozítek) se zákazník zavazuje, že tyto
Všeobecné podmínky bude uznávat, přijme a bude se jimi řídit. Zákazník formálně
potvrzuje své přijetí těchto podmínek vyznačením (zaškrtnutím) čtverečku „Přečetl jsem
a přijímám Všeobecné prodejní podmínky a Všeobecné podmínky užívání.” WESTFIELD
CHODOV uchovává a archivuje za přiměřených bezpečnostních podmínek stopy
takového přijetí, které je možné předložit jako důkaz, a zákazník tento důkaz výslovně
uznává.
1. Pronájem dětských vozítek (Kiddy Cars) se řídí podle dostupnosti a uskutečňuje
se na základě zásady poskytnutí služby zákazníkovi, který o ni požádal dříve.
2. V jednom vozítku smí být v jednom okamžiku pouze jedno dítě (pokud se nejedná
o dvoumístné vozítko).
3. Děti musejí sedět a být bezpečně připoutány pomocí poskytnutých pásů a musejí
mít stále na sobě boty.
4. Dvířka dětského vozítka musejí být uzavřená a všechna čtyři kola musejí být po
celou dobu jízdy na podlaze.
5. Děti musejí být starší než 12 měsíců, musejí být schopny vzpřímeně sedět a
musejí mít povolení vézt se v dětském vozítku.
6. Uplatňují se omezení výšky těla dítěte: minimální výška je 80 cm a maximální
výška činí 120 cm.
7. Uplatňují se omezení hmotnosti dítěte: maximální nosnost dětského vozítka je
25 kg.
8. Dětské vozítko musí být stále provozováno řádně a bezpečně, v souladu se
zveřejněnými zásadami provozu.
9. Dohlížející dospělý musí zajistit, aby jízda dětského vozítka byla srovnatelná
s chůzí (např. s nákupním vozíkem, dětským kočárkem) a aby byla věnována
pozornost zabránění kontaktu s ostatními dětskými vozítky, předměty nebo
osobami.
10. Je třeba na děti dohlížet po celou dobu, kdy jsou v dětském vozítku.
11. Dětská vozítka se mohou používat pouze uvnitř nákupního centra. Dětská vozítka
se nesmějí používat na eskalátorech, na schodech nebo na parkovišti.
12. Dohlížející dospělý odpovídá za všechny náklady, ztráty a závazky vzniklé jako
výsledek jakéhokoli úrazu nebo škody způsobené dítěti a/nebo dohlížejícímu
dospělému a/nebo majetku a/nebo jiným lidem, dokud je dětské vozítko v jeho
držení (včetně případu, že bude dětské vozítko ukradeno).

13. Dohlížející dospělý odpovídá za všechny škody, ztráty, náklady nebo výdaje, které
vzniknou smluvní straně Westfield Chodov a budou způsobeny používáním
dětského vozítka.
14. Dohlížející dospělí nesou riziko ztráty nehlídaného majetku. Westfield Chodov
nenese odpovědnost za jakoukoli krádež, ztrátu nebo poškození nehlídaného
majetku.
15. Autíčko je třeba vrátit 10 minut před zavřením nákupního centra.
16. Autíčko je třeba vrátit ve stejném stavu, v jakém bylo najato.
Westfield Chodov si vyhrazuje právo čas od času změnit tyto Všeobecné podmínky, a to
bez předchozího upozornění.

