E-Půjčovna lodí
www.e-pujcovnalodi.cz

kancelar@e-pujcovnalodi.cz

+420 799 512 193

Ceník vybavení a přepravy pro aktuální vodáckou sezónu

Komplet kánoe Vydra (pro 2 os.)
Komplet kánoe Baraka (pro 2 os.)
Komplet raft Colorado 450 (pro 6 os.)
Komplet raft Ontario 450 S (pro 6 os.)
Komplet raft Colorado 360 (pro 4 os.)

Ceník vybavení
(cena uvedena za 1 den při vícedenním vypůjčení)
250 Kč
Pádlo (navíc k pádlům u plavidla)
350 Kč
Barel (navíc k barelům u plavidla)
750 Kč
Vesta (navíc k vestám u plavidla)
750 Kč
Přídavná lavice do kánoe Vydra
600 Kč

15 Kč
15 Kč
20 Kč
30 Kč

* V případě zapůjčení vybavení pouze na jeden den je účtován příplatek 50% z ceny vybavení.
* Komplety obsahují: plavidlo, pádla, vesty a barely. K Vydrám navíc koníčkovací lano a houba. Z raftům navíc pumpa.
* Lodě a rafty je možné pojistit proti poškození. Cena pojištění je 10% z ceny nájmu. Více na www.e-pujcovnalodi.cz
Ceník dopravy vybavení
Naše půjčovna lodí zajišťuje přepravu vypůjčeného vybavení na místo vyplutí (nalodění) a z cíle plavby (vylodění).
* Standardní cena za přivezení a odvezení vybavení je 490,- Kč.
* Pro objednávky nad 4000,- Kč je doprava vybavení zdarma!
Ceník přepravy osob
(ceny za minibus, max. 8 osob)

Přeprava z Boršova nad Vltavou do:
Zlatá Koruna
Český Krumlov
Na pískárně, U Vikinga, Vltava
U Fíka, Branná
Rožmberk nad Vltavou
Vyšší Brod

Cena přepravy
300 Kč
500 Kč
600 Kč
700 Kč
800 Kč
1 000 Kč

Přeprava ze Zlaté Koruny do:
Český Krumlov
Na pískárně, U Vikinga, Vltava
U Fíka, Branná
Rožmberk nad Vltavou
Vyšší Brod

Cena přepravy
250 Kč
350 Kč
450 Kč
550 Kč
750 Kč

Přeprava z Českého Krumlova do:
Na pískárně, U Vikinga, Vltava
U Fíka, Branná
Rožmberk nad Vltavou
Vyšší Brod

Cena přepravy
150 Kč
250 Kč
350 Kč
550 Kč

Přeprava z kempů Na pískárně, U vikinga a Vltava do:
U Fíka, Branná
Rožmberk nad Vltavou
Vyšší Brod

Cena přepravy
150 Kč
250 Kč
450 Kč

Přeprava z kempů U Fíka a Branná do:
Rožmberk nad Vltavou
Vyšší Brod

Cena přepravy
150 Kč
350 Kč

Přeprava z Rožmberku nad Vltavou do:
Vyšší Brod

Cena přepravy
250 Kč

* Ceny přeprav mimo návoz a svoz vybavení účtujeme dle cen přeprav z Boršova (kde je naše základna a minibusy odtud vyráží).
* Ceny přepravy platí i v opačném směru.
* V ceně je přeprava max. 8 osob.
* Pro ostatní převozy platí sazba 20,- Kč / km.
Ceník platný od 1.1.2021

E-Půjčovna lodí
www.e-pujcovnalodi.cz

kancelar@e-pujcovnalodi.cz

+420 799 512 193

Ceník přepravy zavazadel pro aktuální vodáckou sezónu

Nechcete plout s těžkou lodí?
Nechcete se na lodi mačkat se zavazadly?
Proto Vám nově na Vltavě nabízíme přepravu Vašich zavazadel.
1. Jak to probíhá
Převoz zavazadel si přiobjednáte při objednávání lodí nebo raftů.
Převoz zavazadel je možný po předchozí domluvě do většiny kempů na Vltavě dle aktuální situace.
Při předání vodáckého vybavení obdržíte klíče od přiděleného přívěsu. Tento přívěs bude pouze váš po celou dobu plavby. Přívěs
má velikost min. 2m3 a je ideální pro skupiny do cca 15 osob.
Zavazadla od vás převezmeme a umístíme do přiděleného přívěsu.
Přívěs se zavazadly bude v domluveném kempu nejpozději v 16 hodin.
Následující dny je potřeba zavazadla do přívěsu připravit vždy nejpozději do 10 hodin dopoledne.
Na dalším domluveném místě bude přívěs opět nejpozději v 16 hodin.
2. Cena

790,- Kč za přívěs na den
Službu poskytujeme pouze v případě, že máte půjčené vodácké vybavení od naší půjčovny.
Objednaný převoz zavazadel lze zrušit nejpozději dva dny před vyplutím bez storno poplatků.
Později je již storno poplatek 100%
3. Upozornění
V převážených zavazadlech nesmí být uložené žádné cennosti.
Nepřevážejte nic křehkého, co by se mohlo během přepravy poškodit.
Za obsah přívěsu neručíme. V případě poškození, nebo ztráty zavazadla není možné nárokovat žádnou škodu.
Tyto instrukce k převozu zavazadel obdržíte vytištěné při startu plavby.
Zavazadla je potřeba umístit do přívěsu každý den do 10:00, v dalším kempu bude přívěs připraven po 16. hod.
Zavazadla převážíme mezi vybranými kempy.
V případě dotazů či problémů s převozem zavazadel, kontaktujte nás prosím na tel. 799 512 193.
Převoz zavazadel poskytujeme od 1.května do 30. září.
Po dohodě i mimo toto období.

Ceník platný od 1.1.2021

