
1. CENÍK ZVLÁŠTNÍ PLAVBY LODÍ

A - Základní cena 4 700,00 Kč první hodina

4 500,00 Kč druhá hodina

4 300,00 Kč třetí hodina

4 100,00 Kč čtvrtá hodina a každá další

3 900,00 Kč každá další

      Každá započatá půlhodina je účtována z ceny aktuální hodiny.

B - Příplatek za zvláštní plavbu lodí v sobotu, neděli a ve svátek   10% základní ceny

C - K výsledné ceně se připočítá DPH  ve výši 21%.

D - Přistavení lodi 30 minut před zahájením a 30 minut po ukončení plavby je zahrnuto v ceně. Dřívější přistavení lodi bude účtováno

       cenou 4. hodiny základní ceny dle ceníku - maximálně v délce 1 hod.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zvláštní plavbu a jiné služby je splatná:

*   při bezhotovostní platbě v termínu uvedeném na faktuře

*   při platbě v hotovosti před sjednaným termínem zahájení zvláštní plavby.

Dopravce je oprávněn vyžadovat úhradu v hotovosti před zahájením plavby.

Smluvní úrok z prodlení činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s platbou.

3. POVINNOSTI DOPRAVCE

Přistavit loď v dobrém technickém stavu.

Poskytnout službu v objednaném rozsahu, v případě poruchy lodi neprodleně přistavit náhradní loď. Doba od poruchy do nástupu na náhradní loď

se do plnění nezapočítává.

Za snížené viditelnosti a jiných nepříznivých plavebních podmínek je kapitán lodi opravněn v zájmu bezpečnosti určit trasu plavby a změnit rozsah

plnění smlouvy.

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Jmenovat svého zmocněnce (průvodce cestujících). Zmocněnec se před nastoupením na loď ohlásí výpravčímu lodní dopravy.

Po nastoupení na loď se zmocněnec představí kapitánovi lodi. Po skončení pronájmu potvrdí rozsah plavby a případné připomínky 

do lodního deníku.

Zmocněnec je povinen zajistit, aby na loď nastoupily pouze osoby, pro které je loď pronajata. Zároveň je kapitánovi lodi odpovědný za splnění

pokynů v zájmu bezpečnosti plavby a za dodržování pořádku a smluvních podmínek cestujícími.

Zmocněnec je povinen do 30 minut po skončení zvláštní plavby zajistit opuštění lodi všemi cestujícími, včetně vyklízení jimi vnesených předmětů.

Za překročení této lhůty bude účtována sazba dle ceníku.

Zmocněnec je povinen zajistit nevstupování do prostorů zakázaných cestujícím (podpalubí, ochozy, technické prostory, kormidelny aj.)

Zmocněnec je zodpovědný za dodržování zákazu vhazování předmětů a vylévání tekutin do vodní cesty, za dodržování dobrých mravů cestují-

cími po dobu plavby a také za to, že nedojde k akcím, podněcujícím rasovou a národnostní nenávist.

Zajistit bezpečnost cestujících po dobu pobytu na lodi a plovoucích zařízeních dopravce. 

Maximální příkon všech elektrospotřebičů připojených cestujícími na zdroj lodi, nesmí překročit 1500 W.

Vnášení nádob s hořlavinami a s topnými plyny na loď je přísně zakázáno.

Nájemce ručí za škody způsobené cestujícími na zařízeních dopravce. V případě poškození plavidla nebo jeho silného znečištění je nájemce  

povinen uhradit veškeré náklady spojené s opravou nebo za úklid plavidla.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

a) Ruší-li objednávku zákazník, je povinen zaplatit dopravci:

* při zrušení do 72 hodin (3 dnů) před sjednanou dobou přistavení  25% celkové ceny objednávky

* při zrušení do 24 hodin (1 dne) před sjednanou dobou přistavení  50% celkové ceny objednávky

* při zrušení v době kratší jak 24 hodiny před sjednanou dobou přistavení 100% celkové ceny objednávky

b) Při náhlém zhoršení počasí, při vydání zákazu plavby správním orgánem, či při jiném zásahu vyšší moci, je dopravce oprávněn

odstoupit od smlouvy. Totéž platí, jestliže zákazník odmítne náhradní loď při poruše objednané lodi. V těchto případech se smlouva

ruší bez náhrady a obě smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit peněžní plnění.

c) Jestliže cestující ohrožují bezpečnost plavby, bezpečnost svoji či jiných osob nebo závažným způsobem porušují smluvní podmínky

zvláštní plavby a zmocněnec není schopen zjednat nápravu, je dopravce oprávněn okamžitě zvláštní plavbu lodi ukončit. Zákazník je 

v tomto případě povinen zaplatit dopravci 100 % celkové ceny objednávky.

Dopravní podnik města Brna, a.s.
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