
Půjčovna jízdních kol 

Pokud nemáte svá jízdní kola, či se Vám je nechce vozit na dovolenou 

s sebou, půjčíme Vám kola z naší půjčovny. 

Jedná se o kvalitní horská pánská i dámská kola zn. MERIDA a kola pro dorost 

od výšky postavy 140 cm. 

Máme kola s velikostí rámu č. 20 (1x), č. 18 (3x), č. 16 (2x) + 2 elektrokola. 

CENÍK (v ceně je započítán nájem kola, cyklistické helmy, lepení, zámku a 

cyklomapy) 

1 kolo 1 den 350,- Kč/den 

1 kolo 3 – 7 dní 320,- Kč/den 

1 kolo nad 7 dní 250,- Kč/den 

1 elektrokolo (pánské či dámské) 1 den 790,- Kč/den 

2 elektrokola (pánské a dámské) 1 den 1 500,- Kč/den 

                + vratná kauce 1000,- Kč za zapůjčené  kolo v hotovosti 

                + vratná kauce 5000,- Kč za zapůjčené elektrokolo v hotovosti 

Otevírací doba půjčovny: duben až říjen: 8:30 až 18:30 hodin 

Místo cyklopůjčovny: Vyskeř čp. 86, Penzion Láska 

Pro vypůjčení kol, nebo vypůjčení v jinou hodinu, je nutná domluva předem 

na tel. č.: +420 602 104 700 

Podmínky půjčovny: 

o Klient před zapůjčením kola předloží občanský průkaz, nebo jiný platný 

průkaz totožnosti, za účelem sjednání Smlouvy o nájmu jízdního kola. 

o Kola půjčujeme pouze osobám starším 18 let. 

o Klient zkontroluje a svým podpisem stvrdí, že kolo zkontroloval a 

vyzkoušel a nebyly na něm shledány žádné viditelné vady. 

o Klient se zavazuje vrátit zapůjčené kolo ve stavu, ve kterém je převzal, ve 

stanoveném čase  do místa zapůjčení.  

o V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného kola (zapůjčených kol) se 

klient zaváže uhradit vzniklou škodu v plné výši. 

o Vrátí-li klient kolo po sjednané době, je povinen doplatit nájemné  až do 

doby vrácení kola, dle platného ceníku. 

o Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku 

způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného kola. 

Svým podpisem při zapůjčení klient souhlasí s výše uvedenými podmínkami.  


