
 

 

Ceník půjčovny 
 

 

KATEGORIE 1-3 dny 3+ dnů ZÁLOHA 

skialp set - lyže, pásy, boty 600 Kč 500 Kč 5 000 Kč 
skialp lyže a pásy 450 Kč 400 Kč 3 000 Kč 
skialp boty 250 Kč 220 Kč 2 000 Kč 
splitboard + pásy 450 Kč 400 Kč 3 000 Kč 

sněžnice 150 Kč 120 Kč 500 Kč 
sněžnice dětské 3-6let 100 Kč 80 Kč 300 Kč 
lavinový set - lav. vyhledávač, sonda, lopata 300 Kč 250 Kč 3 000 Kč 
lavinový vyhledávač 200 Kč 160 Kč 2 000 Kč 
lavinová sonda 100 Kč 80 Kč 500 Kč 
lavinová lopata 100 Kč 80 Kč 500 Kč 

lavinový batoh 35l 500 Kč 400 Kč 5 000 Kč 
teleskopické hole – skialp, treking 100 Kč 80 Kč 500 Kč 

 

 

 

Podmínky vypůjčení 
• V případě půjčení vybavení od 12. hod a vrácení do 12. hod následujícího dne se 

účtuje pouze 1 den vypůjčení 

• Zápůjčku je možné provést nejpozději 30 min. před zavírací dobou. 

• Zákazník je povinen podepsat Smlouvu o zapůjčení s potvrzením o převzetí 
půjčovaného materiálu a termínu navrácení. 

• Při zapůjčení požadujeme předložení dvou dokladů (občanský nebo řidičský průkaz, 
pas) a složení zálohy. Vratnou zálohu je možné uhradit hotově, případně blokovat na 
Vaší platební kartě  

• Zapůjčený materiál zákazník vrací nepoškozený a přiměřeně vyčištěný a vysušený. V 
případě poškození či neúměrného znečištění zapůjčeného materiálu budou účtovány 
náklady na opravy a vyčištění. V případě zničení či ztráty zapůjčeného materiálu se 
zákazník zavazuje k finanční kompenzaci ve výši obvyklé tržní ceny použitého 
materiálu (DMOC). 

• V případě prodlení s navrácením vybavení bude účtován další den půjčení. 

• Půjčovné bude účtováno při vrácení vybavení 

• V případě následné koupě vybavení bude půjčovné odečteno z ceny 
 

 

 
 

 

 



 

 

Kontakt a rezervace 
4camping skialpshop a půjčovna  
Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany 

 

Zdeněk Batěk 

skialp@4camping.cz, +420728882419  
 

 

Provozní doba 
Individuální schůzka je možná po předchozí domluvě v těchto časech: 

Pondělí 9 – 18 h 

Úterý  9 – 18 h 

Středa  9 – 18 h 

Čtvrtek 9 – 18 h 

Pátek  9 – 17 h 

 

výdej vybavení po-pá 9 -19h, případně dle individuální dohody 
 

 

 

Rezervace 
Rezervujte vybavení skrze on-line formulář, e-mailem, nebo telefonicky. 
Rezervace je zdarma a bez zálohy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.4camping.cz/stranky/pujcovna-skialpu-a-skialpshop/
mailto:skialp@4camping.cz?subject=Půjčovna
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7BIN-ejOkYPufy2StE6LCUUbpbD_7y3EZ9WxTwkAfovp3Tw/viewform
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