Půjčovna HOFFI Sport - léto 2015
In-line brusle
Půjčujeme výhradně fitness kolečkové brusle, které jsou vhodné na terén v našem okolí . Jedná se
převážně o značku K2, ale najdete u nás i značky FILA nebo ROLLERBLADE. Všechny brusle jsou osazeny
brzdičkou na pravé noze , kterou je možno sundat jedině po předchozí domluvě a to pouze naším
odborným personálem. V případě amatérského pokusu neručíme za Vaši bezpečnost .

Záloha aneb co s sebou
Jako zálohu potřebujeme nechat na naší prodejně:
1. Dva platné doklady od jedné osoby
Např. občanský a řidičský průkaz, příp. kartičku zdravotní pojišťovny, opencard,
ISIC průkaz… . Doklady musí být oba platné a originální, nesmí se jednat o
fotokopie. Jako doklad se samozřejmě nepočítá ani platební karta.
2. Peněžní kauce ve výši 2000,Pokud nechcete na prodejně nechat své doklady nebo např. nemůžete protože
pojedete ještě autem, je peněžní kauce stanovena na 2000 Kč.
3.Kombinace
Samozřejmě je možné i obě možnosti zkombinovat a nechat u nás jeden doklad
a 1000 Kč.
Prosíme, zákazníky,aby se před odchodem z domova ujistili ,že mají vše potřebné s sebou. Naše
obsluha se Vám samozřejmě bude snažit vyjít maximálně vstříc, ale záloha v podobě hodinek, mobilů
nebo klíček od aut apod. nemůže být bohužel akceptována. Děkujeme za pochopení.

Ceník
bez chráničů

s chrániči:

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
3-24 hodin
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
3-24 hodin

60 Kč
120 Kč
180 Kč
180 Kč
80 Kč
160 Kč
200 Kč
200 Kč

Chrániče znamenají celou sadu- tedy chrániče zápěstí, loktů i kolen. Nenapočítáváme cenově
každý kus , ale samozřejmě to neznamená, že si musíte půjčit všechny. Ačkoli jsou ceny tvořeny
jako hodinová sazba, nemusíte kontrolovat každou minutku,kterou trávíte na bruslích. Jednoduše si
zapíšeme čas, kdy vyjíždíte (čas potřebný k přezutí neuvažujeme) a podle toho, kdy se vrátíte, tak
zaplatíte. Tedy pokud přijedete po hodině a půl zaplatíte 40 Kč, ne 80 Kč.
Samozřejmostí je bezplatné uschování Vašich věcí, např. bot, oblečení na převlečení apod. Rozhodně není
podmínkou kolečkové brusle rezervovat dopředu, ale o víkendech a svátcích to doporučejeme. Naší
snahou je mít vždy dostatečný počet bruslí ,abychom mohli vyhovět každému. I přesto se může ve
výjmečných případech stát,že nebudeme mít Vaší velikost momentálně už k dispozici. Stačí poslat sms
nebo email s Vaším jménem , konkrétní hodinou a požadovanými velikostmi.
Doufáme, že jsme zodpověděli všechny hlavní otázky a těšíme se na Vaši návštěvu.

Horská kola
Záloha aneb co s sebou
Jako zálohu potřebujeme nechat na naší prodejně:
Platné doklady
Občanský průkaz
nebo pas
Fotokopie se neuznávají.
Peněžní kauce ve výši 3000,-

Prosíme, zákazníky,aby se před odchodem z domova ujistili ,že mají vše potřebné s sebou. Naše
obsluha se Vám samozřejmě bude snažit vyjít maximálně vstříc, ale záloha v podobě hodinek, mobilů
nebo klíček od aut apod. nemůže být bohužel akceptována. :) Děkujeme za pochopení.

Ceník
kolo Sport

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
3-24 hodin
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
3-24 hodin

kolo VIP

70 Kč
140 Kč
210 Kč
210 Kč
80 Kč
160 Kč
240 Kč
240 Kč

Všechny naše kola jsou horská. Pod značením VIP se skrývají kola s odpruženou vidlicí.
Jako doplňky na kola půjčeme ještě dětské vozíky , cyklosedačky nebo třeba tažné tyče. Helma na kolo
stojí 20Kč/hod. (60 Kč/ 1 den)
1 den
Víkend
Týden
Kauce
cyklosedačka
100 Kč
200 Kč
400 Kč
1000 kč
dětský vozík
150 Kč
300 Kč
600 Kč
3000 kč
tažná tyč
100 Kč
200 Kč
400 Kč
1000 kč

Dovolíme si doporučit rezervaci,ačkoli samozřejmě není podmínkou.

Skákací boty
Záloha aneb co s sebou
Jako zálohu potřebujeme nechat na naší prodejně:
1. Dva platné doklady od jedné osoby
Např. občanský a řidičský průkaz, příp. kartičku zdravotní pojišťovny, opencard,
ISIC průkaz… . Doklady musí být oba platné a originální, nesmí se jednat o
fotokopie. Jako doklad se samozřejmě nepočítá ani platební karta.
2. Peněžní kauce ve výši 2000,Pokud nechcete na prodejně nechat své doklady nebo např. nemůžete protože
pojedete ještě autem, je peněžní kauce stanovena na 2000 Kč.

3.Kombinace
Samozřejmě je možné i obě možnosti zkombinovat a nechat u nás jeden doklad
a 1000 Kč.
Prosíme, zákazníky,aby se před odchodem z domova ujistili ,že mají vše potřebné s sebou. Naše
obsluha se Vám samozřejmě bude snažit vyjít maximálně vstříc, ale záloha v podobě hodinek, mobilů
nebo klíček od aut apod. nemůže být bohužel akceptována. :) Děkujeme za pochopení.

Ceník
bez chráničů

s chrániči:

1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
3-24 hodin
1 hodina
2 hodiny
3 hodiny
3-24 hodin

70 Kč
140 Kč
210 Kč
210 Kč
90 Kč
180 Kč
230 Kč
230 Kč

Chrániče znamenají celou sadu- tedy chrániče zápěstí, loktů i kolen. Nenapočítáváme cenově
každý kus , ale samozřejmě to neznamená, že si musíte půjčit všechny.
Samozřejmostí je bezplatné uschování Vašich věcí, např. bot, oblečení na převlečení apod. Rozhodně není
podmínkou skákací rezervovat dopředu, ale o víkendech a svátcích to doporučejeme.
Doufáme, že jsme zodpověděli všechny hlavní otázky a těšíme se na Vaši návštěvu.

Windsurfing komplet
Záloha aneb co s sebou
Jakou zálohu potřebujeme nechat na naší prodejně:

Ceník
den
víkend
7 dní
10 dní
14 dní

450 Kč
950 Kč
2 950 Kč
3 450 Kč
5 900 Kč

DELŠÍ DOBA DOHODOU

5 000 Kč

