
 

PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL A ELEKTROKOL – Otevřeno denně 8-22 h. 

 

Kola 1 hodina 1 den Druhý a další den 

Elektrokolo Author Elektra 149,- 399,- + 300,-/den 

Krosové kolo Author Stratos 109,- 249,- + 200,-/den 

Dětské kolo Author Ultima 24 + přilba 89,- 229,- +180,-/den 

 

Příslušenství 1 hodina 1 den Druhý a další den 

Cyklo přilba pro dospělé 30,- 60,- +40,-/den 

Dětská sedačka + dětská přilba 40,- 90,- + 60,-/den 

Dětská přilba 25,- 50,- +30,-/den 

Brašna na řídítka s kapsou na mapu 40,- 90,- + 60,-/den 
 

Každé kolo pro dospělé je vybaveno pumpičkou, zámkem, držákem na lahev, předním a zadním světlem, 

blatníky a sedlovou brašnou se základním nářadím. S dětským kolem je vždy zapůjčena také helma (je 

v ceně). Vratná záloha při půjčení 1 až 4 kol je 2 000,- Kč (hotově nebo předautorizací na platební kartě). 
 

CENÍK ZÁKLADNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, NÁHRADNÍCH DÍLŮ A SERVISU 

 

Název Cena Kč (vč.DPH) 

Duše na dětské kolo Ultima 100,- 

Duše na kolo Stratos nebo Elektra 120,- 

Plášť na dětské kolo Ultima 248,- 

Plášť na kolo Stratos nebo Elektra 465,- 

Nářadí AHT ToolBox 6 110,- 

Montážní páka AHT-07 – 1 kus 27,- 

Brašna pod sedlo A-S351 černá 199,- 

Zámek na kolo ASL-31 spir 150,- 

Světlo přední nebo zadní A-Meteor 150,- 

Hustilka AAP Cross Lite 350,- 

Hodina servisní práce technika 270,- 

 

DALŠÍ SLUŽBY PRO CYKLISTY V CENTRU ESMARIN 
 

Box s nářadím – obsahuje základní nářadí k opravě a údržbě kola a je k zapůjčení zdarma v recepci oproti 

složení vratné zálohy 1000,- Kč (+ podpis smlouvy a předložení průkazu totožnosti). 

Veřejné stojany na kola – před budovou a u vchodu na dětské hřiště v dosahu kamerového systému, ale 

nehlídané. Za odložená kola neručíme a doporučujeme použití zámku. 

Zámek na kolo – k zapůjčení zdarma na recepci oproti složení vratné zálohy 150,- Kč. 

Samoobslužné umytí kola – pro hotelové hosty zdarma v prostoru před cyklo garáží. 

Úschova kola – pro hotelové hosty zdarma, jinak za poplatek 50,- Kč/ den v cyklo garáži. 

Cyklo obchod – se základní nabídkou v recepci. Prodej kol Author i příslušenství na objednání. Výhodné ceny, 

rychlé dodání včetně seřízení a možnost vyzkoušení kola/ elektrokola z půjčovny před nákupem zdarma. 


