
CELOSEZONNÍ PŮJČOVNÉ - HELIA SPORT PRAHA

Vypůjčení v termínu: Od 1.11.2021 Od 1.12.2021

Do 30.11.2021 Do 31.1.2022 Pojištění* Záloha

KOMPLETY (lyže + boty + hole)

Dětský set 70 – 90 cm 200 Kč

Dětský set 100 – 140 cm 200 Kč

Dospělý set BASIC 300 Kč

Dospělý set VIP 500 Kč

Helma k setu 200 Kč 300 Kč - -

Páteřák k setu 350 Kč 450 Kč - -

Obal k lyžím nebo botům 100 Kč 100 Kč - -

Samostatné vybavení

Dětské lyže 70 – 90 cm 990 Kč 150 Kč

Dětské lyže 100 – 140 cm 150 Kč

Dospělé lyže BASIC 250 Kč

Dospělé lyže VIP 400 Kč

Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení půjčovného ani v poměrné výši.

Na tyto akční ceny celosezónního půjčovného se nevztahuje sleva na zákaznickou kartu!

1 490 Kč 1 790 Kč 1 500 Kč

1 990 Kč 2 290 Kč 2 000 Kč

2 990 Kč 3 290 Kč 3 000 Kč

4 990 Kč 5 290 Kč 8 000 Kč

1 290 Kč 1 000 Kč

1 490 Kč 1 790 Kč 1 500 Kč

2 490 Kč 2 790 Kč 2 500 Kč

4 490 Kč 4 790 Kč 7 000 Kč

Celosezónní výpůjčka je sjednána do 15.4.2021, při pozdní vrácení po tomto termínu je 
účtován příplatek 50 kč/1 pár lyží za každý den po tomto termínu.

Při vypůjčení  je nutné předložit platný doklad totožnosti. Zákazník uhradí celé půjčovné 
(hotově/kartou) a ponechá na prodejně zálohu (jistinu) v hotovosti. 

Jistina se vrací v plné výši pouze v případě včasného vrácení kompletního a nepoškozeného 
vybavení, v jiném případě je použita k úhradě poplatku spojených s opravou, náhradou vybavení 

nebo úhrady příplatku za pozdní vrácení.

Zapůjčené vybavení není standardně pojištěno proti ztrátě, odcizení nebo poškození. Zákazník 
za něj zodpovídá po celou dobu výpůjčky. V případě ztráty, odcizení nebo poškození nad rámec 

běžného opotřebení (např. Poškrábání skluznice) je zákazník povinen uhradit pokutu dle 
smluvního ceníku náhrad nebo ceníku servisních prací.

*Zapůjčené vybavení je možné pojistit proti neúmyslnému poškození. Toto připojištění pokrývá 
případy poškrábaní skluznice, odlepení hrany nebo fólie lyže, prasknutí lyže nezpůsobené cizím 
zaviněním. V případě kompletu poškození přezky boty, podpatěnky, zlomení nebo ohnutí hole 
apod. Pojištění se nevztahuje na případy ztráty nebo odcizení vybavení. Pojištění nepokrývá 

případy, kdy bylo vybavení zjevně použito k účelům pro které není určeno (jízda po nedostatečně 
vysněženém povrchu, například parkoviště apod.)

V ceně půjčovného je ruční nastavení vázání na velikost boty a nastavení vypínacích sil dle 
tabulek normy ISO 11088.

Seřízení s potvrzení provádíme na zkušebním stroji a je účtováno dle aktuálního ceníku 
servisních prací.

Na zapůjčené vybavení v rámci celosezónního půjčovného je možné po celou dobu 
výpůjčky využít slevu 50 % na servisní práce.
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