Ceník

V ceně každého plavidla jsou pádla a vesty v počtu daných osob + 2 sudy (ke kajaku a packraftu vodotěsný vak)

1 den
2 dny
2-místná kanoe
400,-/den 350,-/den
3-místná kanoe
500,-/den 450,-/den
Raft pro 4 osoby
850,-/den 750,-/den
Raft pro 6 osob 1 100,-/den 1000,-/den
Pálava (2 osoby)
500,-/den 450,-/den
Paddleboard (1 os) 400,-/den 350,-/den
Kajak (1 os)
350,-/den 300,-/den
Packraft (1 os)
350,-/den 300,-/den

Doprava

3 dny a více
300,-/den
400,-/den
650,-/den
900,-/den
400,-/den
300,-/den
250,-/den
300,-/den

vybavení navíc
vesta
sud
pádlo
lanko se zámečkem
3. sedačka do dvoumístné lodě
házečka
vodácká helma

20,-/den
20,-/den
20,-/den
20,-/den
50,-/den
25,-/den
25,-/den

Pokyny k platbě zálohy

Záloha tvoří 50% z předpokládané ceny zapůjčeného materiálu.

Doprava na ostatní místa 10Kč/km
(vždy z Ledče nad Sázavou, platí se obě cesty)
Mezi Ledčí n.S. a Horkou n.S. je doprava 300 Kč,km
cena
Stvořidla
6 km
300,Smrčná
8 km
350,Ledeč nad Sázavou
0 km
0,Horka nad Sázavou
18 km
0,Zruč nad Sázavou
19 km
300,Tábořiště Omaha
27 km
0,Kácov
28 km
0,YMCA
42 km
500,Č. Šternberk
44 km
0,Ledečko
45 km
900,Sázava
47 km
940,Čerčany
60 km
1200,Zlenice
63 km
1260,Týnec/S.
67 km
1340,Pikovice
85 km
1700,* AKCE!!! Skupiny 5 a více lodí začínající v Ledči a
končící v Českém Šternberku a dále mají dopravu
zdarma!!!!

Číslo účtu
Var. symbol
Spec. symbol
Zpráva pro příjemce

Storno podmínky

2901992034/2010
Váš telefon
Datum plavby (DDMMRRRR)
Vaše jméno

Při zrušení rezervace 30 a více dní před dnem zapůjčení vracíme celou zálohu.
Při zrušení rezervace 29 až 4 dny před dnem zapůjčení vracíme 80% zálohy, zálohu je také možno převést na
jiný termín do konce sezony.
V případě zrušení výpůjčky 3 dny před termínem se záloha nevrací ani nepřevádí.

Půjčovní řád půjčovny vodáckých potřeb

1. Půjčovna půjčuje za úplatu půjčujícímu sportovní potřeby , aby je dočasně užíval k provozování vodní turistiky své osoby,
rodiny, nebo svých členů a zákazníků.

2. Půjčovna je povinna zapůjčit půjčujícímu půjčované sportovní potřeby ve stavu způsobilém k provozování výše uvedené
činnosti. Zákazník je povinen si překontrolovat úplnost a funkčnost půjčovaného materiálu v den převzetí výpůjčky a případné
závady reklamovat v tento den. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a zjištěné závady mu budou předloženy k úhradě tak
jako by je způsobil sám.
3. Půjčující je oprávněn užívat půjčené věci přiměřeně jejich povaze a určení.

4. Půjčující je povinen si půjčované předměty osobně převzít a po uplynutí níže smluvené půjčovní doby osobně předat
půjčovně.

5. Půjčující je povinen vrátit zapůjčené předměty ve stavu, v kterém si je zapůjčil, čisté, suché , vesty zapnuté a lodě správně
sbalené. V případě, že vrátí předměty znečistěné nebo mokré je půjčovna oprávněna požádat zákazníka o okamžitou nápravu
přímo v půjčovně!!Jestliže tak zákazník neučiní je půjčovna povinna účtovat přirážku za vyčistění a vysušení ve výši 1/2
půjčovného odpovídající věci za jeden den.

6. V případě poškození zapůjčených předmětů půjčujícím nad rámec přiměřeného opotřebení je půjčující povinen:
- poškození při předávání půjčeného předmětu půjčovně nahlásit. Opravy závad způsobených zákazníkem a nenahlášených
půjčovateli budou tomuto zákazníkovi účtovány s 50 % přirážkou.
- pokud to není bezpodmínečně nutné k úspěšnému zakončení příslušné akce vodní turistiky neprovádět sám opravy
poškozených předmětů.
- na samostatně provedené opravy upozornit při předávání zapůjčeného poškozeného předmětu půjčovnu
- v případě poškození, (především rozfouknutí podlah, palub a větší roztrhnutí válců nafukovacích člunů ), uhradit půjčovně
náklady na opravu poškozeného předmětu u výrobce včetně dopravného.
- v případě ztráty, odcizení, zničení nebo neopravitelného poškození půjčeného předmětu nahradit půjčovně půjčený předmět
buď stejným předmětem s přibližně stejným opotřebením nebo uhradit půjčovně 80% současné velkoobchodní ceny (včetně
DPH) předmětu (standardní jakosti) a pokutu ve výši pětidenního půjčovného za ztrátu zisku.
7. V případě, že nebyl dodržen půjčujícím smlouvou sjednaný termín vrácení zapůjčených předmětů, je oprávněna půjčovna
půjčujícímu doúčtovat půjčovné za další půjčovní dny ve výši 200 % normálního půjčovného (bez možnosti uplatnění slev). V
případě dřívějšího vrácení půjčených předmětů (vyjma případů uvedených v bodu 6) se půjčovné nevrací.
8. Půjčovna nezodpovídá za škody vzniklé půjčujícímu nebo jiným osobám použitím zapůjčených předmětů .

9. Obě strany se telefonicky dohodnou na přesné době a místě předání a převzetí půjčovaných předmětů. Materiál nelze
vyzvednout ani vracet v noční době (t.j, 21,00 – 6,00 hod.) pokud není s půjčovatelem v mimořádných případech a za úplatu
předem dohodnuto jinak.

10. Půjčovné je vypočítáváno z půjčovného za 1 kus půjčovaného předmětu a půjčovní den. Za den převzetí se považuje také den,
kdy byla půjčovně nahlášena ztráta nebo zničení půjčovaného předmětu.
12. Půjčovné se platí hotově předem při převzetí zapůjčených předmětů. Na požádání vystaví půjčovna půjčujícímu doklad o
zaplacení půjčovného. Právním subjektům lze pokud dodají předem písemnou objednávku s uvedením IČO a bankovního
spojení půjčovné fakturovat.

13. Objednávka služeb je pro půjčovnu závazná pouze a teprve tehdy, byla-li po předchozím telefonickém projednání termínu a
půjčovaného množství objednateli půjčovnou poslána zálohová faktura ve výši 50 % z předpokládané ceny služeb a tato záloha
byla půjčovnou obdržena. Objednávka musí obsahovat: Jméno a příjmení a rodné číslo objednatele (název organizace, IČO a
jméno a příjmení odpovědného zástupce), úplnou adresu a telefonické spojení, dále seznam požadovaných služeb a počet
požadovaných předmětů výpůjčky a termín převzetí a předání vypůjčených předmětů. Objednávku lze stornovat nebo měnit
písemně, telefonicky nebo mailem. Při zrušení rezervace 30 a více dní před dnem zapůjčení vracíme celou zálohu, účtujeme si
jen 200 Kč manipulační poplatek.
Při zrušení rezervace 29 až 4 dny před dnem zapůjčení vracíme 80% zálohy. Zálohu je také možno převést na jiný termín do
konce sezony. Při zrušení rezervace tři dny a méně před zapůjčením zálohu nevracíme ani nepřevádíme.
Vracejte prosím lodě do 18:00 hod

Půjčovna lodí, Libuše Koudelová, Havlíčkova 168, Ledeč nad Sázavou 584 01
www.lode-ledec.cz
lodeledec@gmail.cz
tel: 724 095 199

