
CHCI SI PRODLOUŽIT
VÝPŮJČNÍ DOBU

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČNÍ DOBY
• Výpůjční dobu lze prodloužit maximálně na trojnásobek základní výpůjční doby           
   dle typu dokumentu (časopisy na 3 × 15 = 45 dnů, ostatní na 3 x 32 = 96 dnů).
• Prodloužení výpůjční doby můžete provést prostřednictvím čtenářského konta,  
   obsluhy u pultu nebo telefonicky.
• Pokud je dokument rezervován jiným čtenářem, prodloužení není možné.
• Prodloužení také není možné u jednorázové výpůjčky a tehdy, jestliže jsou    
   výpůjčky již upomínány nebo jestliže byla vyčerpána maximální výpůjční doba. 
   V tomto případě se dostavte s knihami do knihovny, vraťte je a znovu si je    
   půjčte.
• Výpůjční dobu eKnih určuje poskytovatel služby a je uvedena při realizaci  
   výpůjčky. Po uplynutí této doby se eKniha automaticky smaže, výpůjční dobu  
   není možné zkrátit ani prodloužit. Nestihnete-li eKnihu dočíst, můžete si ji půjčit  
   znovu následující den. eKnihy se půjčují zdarma.
•  Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné určuje Příloha č. 2 knihovního řádu:  
   Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické a informační služby. 

POSTUP PŘI ONLINE PRODLUŽOVÁNÍ VÝPŮJČEK 
PROSTŘEDNICTVÍM ČTENÁŘSKÉHO KONTA
• Přihlaste se do svého čtenářského konta z webových stránek knihovny 
   na adrese www.kfbz.cz.
• V záložce Výpůjčky se zobrazí seznam aktuálně vypůjčených dokumentů    
   včetně termínů vrácení a možnosti dalšího prodloužení.
• Tlačítkem Prodloužit vše si najednou prodloužíte výpůjční dobu všech    
   výpůjček, u kterých je to možné. Pokud chcete prodloužit jen některé 
   z nich, klikněte na příslušném řádku na ikonu zcela vpravo.
• Online prodloužení výpůjční doby můžete provést pouze před dnem jejího     
   vypršení a podmínkou je platná registrace. Známe-li vaši e-mailovou adresu,    
   zašleme vám na ni upozornění 5 dnů před vypršením výpůjční doby vašich  
   výpůjček. Včasným vracením nebo online prodlužováním se vyhnete placení   
   zpozdného.

Pokud si nevíte rady, zeptejte se obsluhy u pultu.
Poradíme také na e-mailu info kfbz.cz.
Volat nám můžete na číslo 573 032 400.
Informace najdete také na webu knihovny www.kfbz.cz v sekci Služby.
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