Půjčovna jízdních kol
Pokud nemáte svoje kola, či se Vám je nechce vozit na střeše svého auta,
půjčíme Vám kola z naší půjčovny.
Jedná se o kvalitní horská kola značky MERIDA pro dorost, od výšky postavy 140 cm, ženy i muže
do výšky postavy 195 cm.
Pánská kola – velikost č. 18 a 20, dámská kola – velikost č. 16 a 18, kola pro dorost - velikost č. 16.
K dispozici je sedačka pro děti do 25 kg s montáží na jednom z kol.
Dále Vám rádi poradíme, kam na pěkný cyklovýlet, v letním období s využitím cyklobusů.
Zapůjčíme Vám i mapu Českého ráje s vyznačenými cyklotrasami.

Hosté, ubytovaní v našem penzionu mají slevu 20%
1 kolo
1 kolo
1 kolo
1 kolo

1 den
2 dny
3-7 dní
nad 7 dní

Otvírací doba půjčovny:

květen, červen, září, říjen:
so - ne 9,00 - 10,00
červenec, srpen:
po – pá 8,00 - 9,00
so – ne 9,00 - 10,00

290,- Kč
270,- Kč / den
250,- Kč / den
230,- Kč / den

18,00 - 19,00
18,00 - 19,00
19,00 - 20,00

Pro vypůjčení kola, a nebo vypůjčení v jinou hodinu, je nutná domluva předem.
Vždy kontaktujte majitele na tel.: 602 104700.
Stále poskytujeme možnost vysprchování po cyklovýletě.
Cena vysprchování je 30,- Kč za 1 osobu,
nebo 50,- Kč se zapůjčením osušky za 1 osobu.
Podmínky půjčovny:
•
•
•
•
•
•

Klient svým podpisem stvrzuje, že kolo (kola) zkontroloval a vyzkoušel, a nebyly na něm
shledány žádné vady.
Klient se zavazuje vrátit zapůjčené (á) kolo (a) ve stavu, ve kterém jej převzal, včas na
místo, odkud si jej vypůjčil.
V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného kola (zapůjčených kol) se klient zavazuje
uhradit škodu v plné výši.
Vrátí-li klient zapůjčené (á) kolo (a) po sjednané době, je povinen doplatit nájemné až do
doby vrácení kol (a) dle platného ceníku.
Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené v
souvislosti s užíváním zapůjčených kol.
Svým podpisem při zapůjčení klient souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

