
SEZÓNNÍ  PŮJČOVNA  DĚTSKÉ  LYŽAŘSKÉ  VÝBAVY 
 

•máte doma malého lyžaře, který roste jako z vody? 
•nechce se vám nebo prostě nemůžete každoročně investovat do nového lyžařského vybavení? 
•jste natolik vytíženi, že vám trojí návštěva půjčovny při každé jednotlivé výpůjčce  
  (rezervace, vypůjčení, vrácení) komplikuje život?  
 

Odpovídáte-li ANO, pak je tu právě pro vás naše SEZÓNNÍ PŮJČOVNA!!! 
 
Výhody tohoto řešení: 
-dítě může mít v každém okamžiku tu správnou délku lyží a velikost bot (při  nákupu už  
 nebudete říkat: „Však on(a) do toho doroste!“) 
-v hlavní sezóně nemusíte stát ve frontách před půjčovnami – výbavu máte doma stále k dispozici 
-pokud dítě v průběhu sezóny vyroste, ZDARMA vám výbavu vyměníme 
-v průběhu sezóny vám na půjčených lyžích kdykoliv provedeme servis ZDARMA  
-v létě vám výbavu neukradnou ze sklepa či garáže – hned po skončené sezóně nám ji vrátíte 
-šetříte čas i peníze spojené s posezónním servisem lyží 
 
Jak postupovat: 
-navštivte naši prodejnu SKIMEN 2 SPORT a vyberte si výbavu pro vaše dítě 
-předložte osobní doklad totožnosti (OP, ŘP, cestovní pas nebo zbrojní průkaz), my s vámi  
 sepíšeme smlouvu o sezónní zápůjčce lyžařského vybavení 
-složte jistinu za zapůjčenou výbavu – její výši vám sdělí pracovník prodejny dle typu výbavy 
-částka celosezónního půjčovného dle platného ceníku bude uvedena ve smlouvě a v den vrácení 
 nepoškozené výbavy vám bude odečtena ze složené jistiny – ceník na www.skimen2.cz 
-půjčenou výbavu vraťte do naší prodejny nejpozději do 30.4. Nevrácením výbavy do tohoto data  
 se má za to, že si klient výbavu ponechává do svého vlastnictví a tím složená jistina propadá ve  
 prospěch firmy Skimen 2 s.r.o. (ze zápůjčky se stane klasický prodej, resp. nákup vybavení)  
 
•zapůjčená výbava není pojištěna proti krádeži – řeší si klient sám na vlastní náklady 
•za předčasné vrácení půjčeného vybavení se půjčovné nevrací 
•lyže jsou před zapůjčením odborně servisované, samozřejmostí je nastavení bezpečnostního 
  vázání dle fyzických parametrů lyžaře ZDARMA 
 

CENÍK PŮJČOVNÉHO 
-lyže s vázáním (do 120cm) + boty + hůlky…….…………………………od 1.500,-Kč/sezónu 
-lyže s vázáním (121 – 150cm) + boty + hůlky…………………………....od 1.900,-Kč/sezónu 
 
K lyžařským kompletům je možno si zapůjčit - lyž. helma……….……….od 400,-Kč/sezónu 

           - lyž. brýle………………...od 200,-Kč/sezónu 
 
V Chocni dne 15.10.2019 
    


