Půjčovna sněžných skútrů
SPORT POINT KLÍNOVEC
INFOCENTRUM KLÍNOVEC
Háj u Loučné pod Klínovcem 219
431 91 Vejprty
URL: www.sport-point.cz
Tel.: +420 739 066 379
SPORT POINT KLÍNOVEC se nachází přímo v INFOCENTRU KLÍNOVEC - MAPA ZDE (u hlavních parkovišť a blízkosti nástupní stanice lanovky Dámská).
Jsme tu pro vás celý rok od 9:00 do 17:00 hod. Doporučujeme Vám rezervaci sportovního vybavení on-line na www.sport-point.cz nebo telefonicky
na +420 739 066 379. V půjčovně sněžných skútrů SPORT POINT KLÍNOVEC si můžete zapůjčit:

Ceník pro rok 2013/2014
TIKSY 250 LUX
6 hod
každá další započatá hodina
1040 Kč
5720 Kč

15 min
30 min
1 hod
2 hod
Kauce
9360 Kč
520 Kč
780 Kč
1430 Kč
2730 Kč
V ceně půjčovného je zahrnuto zapůjčení sněžného skútru s plnou nádrží, ochranná helma a instruktáž o používání zařízení a bezpečnosti provozu. Ochrannou helmu pro spolujezdce je možné zapůjčit za 100 Kč. Výhodně Vám zapůjčíme na jízdu sportovní kameru GOPRO HERO3 Black Edition s držákem a můžete mít zážitek z jízdy zaznamenaný v plném rozlišení. Tiksy 250 LUX benzínový vzduchem chlazený jednoválcový motor o obsahu 250 ccm.
TIKSY je skútr s pásem 3.170 x 380 mm. Nezávislé odpružení přední nápravy jej činí snadno ovladatelným. Jednoválcový dvoutaktní vzduchem chlazený
motor o objemu 250 ccm poskytuje slušný výkon 16 kW a dokáže Vás povozit rychlostí až 60 km/h.
• el. startér
• elektronický zpětný chod
• vyhřívání rukojetí řídítek
• šířka pásu 380 mm
• nezávislé odpružení lyží
• výkon motoru 22 HP
• závěsné zařízení pro náklady do 100 kg
• provozní hmotnost 190 kg
Sněžný skútr si můžete půjčit a užít si jízdu ve vyznačeném terénu, nebo si naplánovat výlet na skútru po rozlehlých pláních s doprovodem. Je možné
domluvit i jiné individuální výlety.
(Pro hosty ubytovacího zařízení APARTMÁNY KLÍNOVEC platí sleva ve výši 10 % na veškeré vybavení po celou dobu pobytu.)
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Půjčovna sportovních potřeb
SPORT POINT KLÍNOVEC
INFOCENTRUM KLÍNOVEC
Háj u Loučné pod Klínovcem 219
431 91 Vejprty
URL: www.sport-point.cz
Tel.: +420 739 066 379
TAJGA RM RYS (DĚTSKÝ SNĚŽNÝ SKÚTR)
5 min
10 min
15 min
20 min
104 Kč
156 Kč
182 Kč
208 Kč
V ceně půjčovného je zahrnuto zapůjčení dětského sněžného skútru včetně pohonných hmot, dětské ochranné helmy a instruktáže o používání zařízení a
bezpečnosti provozu. Při nákupu pěti stejných časových lístku, šestý lístek ve stejné hodnotě zdarma! Tajga RM Rys je benzínový vzduchem
chlazený jednoválcový motor o obsahu 196 ccm. Tajga RM Rys je jednomístný skútr s pásem 1.728 x 257 mm.
• max. rychlost 13 km
• nastavení výšky řídítek
• bezpečností vypnutí
• šířka pásu 257 mm
• provozní hmotnost 80 kg
Provozní podmínky:
Dětský sněžný skútr je určen pro děti od 6 let do 140 cm výšky a 40 kg. Dítě musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod podepíše obsluze
souhlas, že dítě jezdí na sněžném skútru na vlastní nebezpečí a rozumí pokynům obsluhy. Při neposlechnutí obsluhy bude dítě okamžitě vyloučeno
z tratě bez nároku na vrácení jízdného.
(Pro hosty ubytovacího zařízení APARTMÁNY KLÍNOVEC platí sleva ve výši 10 % na veškeré vybavení po celou dobu pobytu.)
Podmínky zapůjčení skútru:
• je držitelem platného řidičského oprávnění k řízení osobních motorových vozidel odpovídající skupiny a platného dokladu totožností s fotografií
• je plně způsobilý k řízení motorového vozidla a nepožil před jízdou žádné alkoholické nápoje ani látky (např. omamné či psychotropní), které by ho
vylučovaly z řízení motorových vozidel
• není mu známá žádná další okolnost, která by ho vylučovala z řízení motorových vozidel
• byl seznámen se způsobem používání skútru
• nebude provádět žádné zásahy na sněžném skútru (zejména motoru)
• bude dodržovat dopravní předpisy platné v České republice
• v případě dopravní nehody nebo poškození skútru zajistit sepsání policejního protokolu
• uhradit ze složené kauce veškeré náklady pro případnou opravu poškozeného sněžného skútru překračující pojistné plnění a plnou výši spoluúčasti
• učinit opatření vedoucí ke znemožnění poškození sněžného skútru nebo jeho součástí
• složení vratné kauce na sněžný skútr
• děti pouze v doprovodu rodičů
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