
Vyzkoušejte si nafukovací lodě a čluny Sevylor!  

Máte v plánu v letních měsících vyrazit na vodu a nemáte patřičné vybavení? Přemýšlíte o pořízení nafukovací lodi či člunu nebo 

plovací vesty, ale chcete si je před pořízením vyzkoušet? Nebo byste chtěli jen skladnou nafukovací loď na vaši letní dovolenou? 

Máme pro vás ideální řešení. 

Jelikož patříme mezi certifikované prodejce značek Sevylor a Stearns, tak jsme se zapojili do projektu speciálních testovacích 

center! Od června 2015 si na našich pobočkách KWS v Českých Budějovicích můžete zapůjčit lodě, vesty a pádla. K zapůjčení 

máme několik nafukovacích lodí a člunů, převážně pro 2-3 osoby. 

Ohledně aktuální dostupnosti jednotlivých modelů nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme a poradíme s výběrem vhodného 

modelu. 

Buďte připraveni na léto, které už je za dveřmi! 

 

Zapůjčený materiál Cena / Den 

Kayak Sevylor Pointer K1 (pro 1 osobu) 190 Kč 

Kayak Sevylor Adventure KIT (pro 2 osoby) 190 Kč 

Kayak Sevylor Colorado KIT (pro 2 osoby) 190 Kč 

Kayak Hudson (pro 3 osoby) 200 Kč 

Člun Supercaravelle XR116GTX 150 Kč 

Vesta Stearns pánská 20 Kč 

Vesta Stearns dámská 20 Kč 

Vesta Stearns dětská 20 Kč 

Pádlo kajakářské Compact 20 Kč 

Pádlo kajakářské K-PRO 20 Kč 

Vesla AV 150 20 Kč 
 
Podmínky a povinnosti nájmu 
Odpovědnost za materiál počíná dnem a hodinou převzetí a končí dnem a hodinou vrácení. Ukončením nájmu se rozumí potvrzené 
převzetí materiálu pronajímatelem. Prodloužení smluvené doby může být provedeno pouze se souhlasem pronajímatele. Nájemce je 
povinen při vrácení zapůjčeného materiálu předložit "Smlouvu o zapůjčení sportovních potřeb", bez jejího předložení nebude předmět 
plnění považován za vrácený. Pro případ porušení smluvních podmínek a povinností sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
a) V případě opožděného vrácení (bez souhlasu pronajímatele) předmětu nájmu, je nájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
dvojnásobku sjednaného nájemného za každý den prodlení. 
b) V případě poškození, ztráty nebo odcizení předmětu nájmu popřípadě jeho části je nájemce povinen zaplatit pronajímateli pořizovací 
cenu nového předmětu nájmu nebo nutnou opravu předmětu nájmu či jeho části a to okamžitě nebo nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy 
zničení, ztrátu nebo odcizení zjistil. 
c) V případě, že nájemce vrátí pronajímateli pronajatý materiál znečištěný, rozumí se i řádně nevysušený, je povinen zaplatit 
pronajímateli pokutu ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý materiál. 
 
Nájemce bude materiál používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami jeho určení, údržby a užívání, s nimiž byl 
seznámen. Nájemce se zavazuje těmito pokyny řídit a dodržovat je. 
 

 

http://eshop.kubousek.eu/cz/page/3201/kontakty.html
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