Rezervace
a výpůjčky kol

© Rob Trnka

SingleBe
Novák
RB
TiWorks
Samorost
Quint

Aktuální nabídka
SingleBe
Gravel 54

SingleBe
Camo 29” L

Novák
29” L

RB
Bandit 475 M

CX/gravel bike
s hydraulickými brzdami
a jednopřevodníkm.
(Kód: SB28M8)

Pevný trail bike
s boost vidlicí 130mm
a teleskopkou.
(Kód: SB29L1)

XC hardtail se 100mm
vpředu a sadou Eagle.
(Kód: NO29L2)

Celoodpružený trail bike
na 140mm a sadou Eagle.
(Kód: RB27M9)

RB
Bandit 475 L

RB
Bandit 475 XL

TiWorks
27,5” M a L

Celoodpružený trail bike
na 140mm a sadou Eagle.
(Kód: RB27L3)

Celoodpružený trail bike
s komponenty DVO.
(Kód: RB27XL10)

Obratný titanový hardtail
se sadou XT 1×11.
(Kód: TW27M4
a TW27L5)

Quint
Garvel 56

RB
RX 52

karbonový štěrkolet
v slušivém kabátu
a sadou Shimano.
(Kód: QT28L7)

CX/gravel s univerzálními
převody 2x11 pro menší
postavy.
(Kód: RB28S11)

Samorost
29” M
Dřevěný XC model
s karbonovou vidlicí.
(Kód: SR29M6)

Rezervaci kol je možné provést na telefonním čísle +420 773 066 141 nebo přes e-mail: abc@adrex.cz.
Při telefonní rezervaci doporučujeme písemně potvrdit rezervaci na e-mail.
Rezervaci kola provádějte pod kódem, který je přidělen příslušnému modelu a velikosti.
S výběrem velikosti Vám rádi poradíme.
Do rezervačního mailu uvádějte, kromě kódu kola, také vaše jméno a příjmení a telefonní číslo.

Cena výpůjčky
900 Kč/den

600 Kč/půl-den

Cena je včetně DPH a zahrnuje
půjčení kola, pumpičky, brašny
s nářadíčkem a náhradní duší,
zámku a mapu tras. Půjčovné Vám
bude v případě nákupu kola u nás
nebo přímo u výrobce odečteno
z ceny.

Při vícedenních zápůjčkách je
třeba vracet kolo každý den
do 18h do Base Campu, pokud
není smluvně upraveno jinak.
Kola přes noc nepůjčujeme. Při
zapůjčení kola vás seznámíme
s vybraným modelem, jeho
technickým stavem a následně
uzavřeme smlouvu o výpůjčce.
Za každé vypůjčené kolo
vybíráme vratnou zálohu 3 000 Kč
v hotovosti. Pokud kolo vrátíte
poškozené, bude vám naúčtována
pokuta – viz smlouva o výpůjčce.

Na každé vypůjčené kolo je nutné
doložit dva doklady totožnosti.
Každý klient si může na své
jméno vypůjčit pouze jedno kolo.
K dispozici máme dva druhy
pedálů – platformy nebo nášlapné
(systém SPD, TIME, LOOK či
Crankbrothers).

Postupně doplňujeme nové modely a velikosti.
Novinky sledujete na webu či facebooku.

