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TARIFA TnUAD  zdieľaný e-bicykel  

               
I. ŠPECIFIKÁCIA SLUŽBY TnUAD Zdieľaný e-bicykel 

 

 
1.   Oblasťou/Zónou použitia sa rozumie požičanie a vrátenie e-bicykla v katastrálnom území mesta  
      Trenčín, Púchov a 40 km v okolí uvedených miest.  
2. Definovanou Zónou (podmnožina Oblasti/Zóny použitia) sa rozumie miesto určené pre  
       zaparkovanie dopravného prostriedku, ktoré je na stanovisku nabíjacích staníc, odkiaľ bola  
       realizovaná výpožička.   
3.   Zariadením / Dopravným prostriedkom sa rozumie elektrický bicykel. 

 
II. CENY SLUŽBY TnUAD zdieľaný e-bicykel 

 
1. užívateľ typ študent  :  1 hod zadarmo, následne 7  centov/min  - (4,2  Eur hod), účtované po 

minútach 
2. užívateľ typ zamestnanec - štandard  :  1,5 hod zadarmo, následne 7 centov/ min (4,2 Eur hod) 

, účtované po minútach 
3. užívateľ typ zamestnanec - služobný  :  7 hod zadarmo, následne 7 centov / min (4,2 Eur hod), 

účtované po minútach 
4. užívateľ typ zamestnanec testovací / návšteva  - servisný/testovací/návšteva 48 hod zadarmo, 

následne 7 centov/ min (4,2 Eur hod), účtované po minútach 
 

Kredit (minimálna výška) 5 EUR 

 

Všetky ceny sú vrátane DPH 20%. 

V prípade, ak výška kreditu zaplateného zákazníkom  klesne pod výšku stanovenú v  tomto článku 

zákazník nie je oprávnený službu TnUAD zdieľaný e-bicykel ďalej používať až do doplnenia kreditu  

do výšky určenej v tomto článku. Zmluva tým prestáva byť aktívna. Nespotrebovaný kredit je vratný. 

 
III. JEDNORAZOVÉ POPLATKY, ZMLUVNÉ POKUTY A INÉ POPLATKY 

 

Cena zariadenia: 1000 EUR s DPH  

Zmluvné pokuty: 

- za porušenie povinnosti zákazníka po skončení nájmu bezodkladne vrátiť dopravný prostriedok 
poskytovateľovi na nabíjacie stanovisko je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške   
30 EUR za každé jednotlivé porušenie. 

- za porušenie zákazu riadiť dopravný prostriedok pod vplyvom drog alebo akýchkoľvek iných 
návykových alebo omamných látok; zasahovať do priestoru motora a priestoru batérie, 
prípadne manipulovať s batériou  je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  
50 EUR. 

- v prípade, ak zákazník dopravný prostriedok nevráti  do 4 pracovných dní od uplynutia doby nájmu  
a nereaguje ani na výzvy na vrátanie do ďalších dodatočných 2 pracovných dní, bude dopravný  
prostriedok považovaný za „ukradnutý“ a bude od zákazníka vymáhaná zmluvná pokuta vo výške ceny 
prenajatého zariadenia uvedenej v časti III. V prípade vrátenia e-bicykla do uvedených termínov a 
doplatenia ceny nájmu za obdobie užívania sa pokuta vo výške ceny zariadenia stornuje.  

 
Zmluvné pokuty podľa rozsahu úmyselného poškodenia prenajatého zariadenia: 

V prípade úmyselného poškodenia jednotlivých dielov e-bicykla je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške 
závislej od poškodeného dielu nasledovne: 

- batéria   350€ bez DPH 
- motor   250€ bez DPH 
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- rám bicykla  150€ bez DPH 
- kolesá      50€ bez DPH 
- brzdy a príslušenstvo 100€ bez DPH 
- prehadzovačka  100€ bez DPH 
- Sedadlo, riadidlá a rúčky   50€ bez DPH 

 

 
IV. PODMIENKY ZÍSKANIA TARIFY   

 
TARIFU TnUAD  zdieľaný  e-bicykel môžu využívať študenti, doktorandi a zamestnanci Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a bude sprístupnená registrovaným používateľom cez 
pridelený kupón – Voucher  (alfanumerický kód). Po zadaní kupónu do nainštalovanej mobilnej  aplikácie 
ANTIK SmartWay sa sprístupní zákazníkovi uvedená tarifa. 
 

 
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1. Táto Tarifa je súčasťou zmluvného vzťahu poskytovateľa, prevádzkovateľa a účastníka – zákazníka. 
 
2. Zmeny v tejto Tarife sa vykonávajú v súlade s VZP ANTIK verejný e-bicykel. 
 

 
Tarifa TnUAD zdieľaný e-bicykel nadobúda účinnosť dňa: 17.10.2022 
 
 
 


