
Ceník půjčovného

 Typ kola kategorie

 2 Víkend/   

1
den/tag/day

a více weekend) Týden/weekZáloha

Kč/den Kč/den(pátek-neděle- Kč Kč

  3-Tag,days)   

 

horské+trekové

Pevné-no suspension 150,- 120,- 300,- 850,- 3000,-

MTB –cross bike

 

horské+trekové

Odpružené-suspension 210,- 180,- 420,- 1150,- 4000,-

MTB cross bike

 
Kolo dětské –kinder/kids bike 6 speed 90.- 70.- 150.- 450.- 1000.-

 

Cyklo-helma Juniorská a pro dospělé 40,- 20,- 80,- 180,- 200,-

 

Cyklo-helma Malá dětská 30,- 20,- 50,- 90,- 120,-

 
zámek mix 15,- 5,- 10,- 50,- 100,-

 

Trail-gator Na 16-20“ 50.- 40.- 100.- 250.- 800.-

  

Víkendy a týdny mají zvýhodněnou sazbu oproti jednomu dni zapůjčení.
 

 

 

Půjčovní řád půjčovny jízdních kol - Litoměřice a kemp Holany.

 

1. Zákazník používá sportovní výzbroj (kolo, doplňky),     jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě
na smluvenou dobu.

2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je složení jistiny    (vratné zálohy). Jistina musí být složena v hotovosti.

3. Půjčovné je splatné v den zapůjčení                               (v případě rezervace v den rezervace).

4. Při překročení smluvené doby se zavazuje zákazník zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou výzbroj za každý i
započatý den prodlení s vrácením výzbroje.

5. V případě, že zákazník nevrátí půjčenou sportovní výzbroj do 10-ti dnů od posledního dne vypůjčení, je pronajímatel
oprávněn použít jistiny (vratná záloha) k částečnému pokrytí nákladů na úhradu této sportovní výzbroje, zároveň se tato
výzbroj stává majetkem zákazníka.

6. Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.

7. Při poškození hradí zákazník vzniklou škodu               (mimo běžné opotřebení)

8. Při ztrátě nebo odcizení převzaté sportovní výzbroje uhradí zákazník její cenu ve výši uvedené na jím podepsané nájemní
smlouvě.

9. Pronajímatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči
zákazníkovi.

10. Kolo je nutno vrátit očištěné od hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 100,- Kč.

11.  V případě zájmu je možné si kolo i s doplňky při osobní návštěvě rezervovat. V okamžiku rezervace je uzavřena nájemní
smlouva a zákazník uhradí celou výši půjčovného. Vratnou zálohu platí zákazník v den vypůjčení. Zrušení rezervace je možné
pouze při osobní návštěvě a podléhá storno poplatkům:



- do 7 dnů přede dnem vypůjčení = storno 0%
- 0 – 7 dnů před dnem vypůjčení = storno 25%, výše půjčovného
- ode dne vypůjčení do dne vrácení = storno 50% výše půjčovného
- po dni vrácení = storno 100% půjčovného

12. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

 

1.1.2011.

Cyklo & Hobby s.r.o.,

Lidická 74/8,

41201  Litoměřice

 

 


