
Podmienky pre požičanie lodí:  
• Nadviazať kontakt s požičovňou a informovať sa o voľných termínoch a lodiach. Po zistení potrebných skutočnosti bližšie špecifikovať 

svoje požiadavky v objednávkovom formulári, e-mailom, alebo telefonicky. 
• Po potvrdení objednávky zašleme Vám naše údaje  na zaplatenie rezervačného poplatku - zálohy vo výške min. 50% z celkovej sumy 

objednaného materiálu. Na zaplatenie rezervačného poplatku máte 7 dní, počas ktorých Vám objednaný materiál rezervujeme. Keď nám 
do 7 dní tento poplatok nebude uhradený, Vami objednaný materiál bude uvoľnený na prenájom ďalším záujemcom.  

• Rezervačný poplatok sa započítava do celkovej sumy za objednaný materiál, ktorá sa zaplatí pri fyzickom prevzatí materiálu na štarte.  
Až po zaplatení rezervačného poplatku máte 100% istotu, že objednaný materiál dostanete.  

• Pre bezproblémovú identifikáciu Vašej platby rezervačného poplatku bezpodmienečne uvádzajte variabilný symbol, ktorý Vám zašleme, 
ako aj ďalšie údaje, v zrozumiteľnej forme. Meno objednávateľa a platiteľa rezervačného poplatku by sa malo zhodovať.  

• V prípade, že zrušíte svoju objednávku po zaplatení rezervačného poplatku tak Vám z Vášho poplatku vrátime nasledovné sumy: 
20 dní a viac pred 1. dňom prenájmu Vám vrátime celý poplatok bez 5 €  ako man. Poplatok 
15-19 dní pred 1. Dňom prenájmu Vám vrátime 75 % zaplatenej zálohy 
10-14 dní pred 1. Dňom prenájmu Vám vrátime 50 % zaplatenej zálohy 
5-9 dní pred 1. Dňom prenájmu Vám vrátime 25 % zaplatenej zálohy 
4 dni a menej pred 1. Dňom prenájmu nevraciame, žiadnu zálohu.  

• Materiál na štarte sa vydá len na platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz. V prípade Vašej neschopnosti predložiť takýto doklad 
na štarte, Vám nebude vydaný objednaný materiál a celý rezervačný poplatok prepadne v prospech požičovne.  

• Na štarte pri prevzatí objednaného materiálu doplatíte zvyšnú sumu za celý materiál. Zároveň podpíšete zmluvu o prenájme, ktorou sa 
zaviažete k správnemu užívaniu objednaného materiálu a v prípade poškodenia, alebo straty k náhrade vzniknutej škody.  
Hodnota prenajatého materiálu v prípade straty, alebo zničenia v    

    € (.-Sk) .-Kč 
plastové turistické kanoe C2/C3 526 € (15846,28.-Sk) 13 000.-Kč 
pádlo kanoistické plastové 21 € (632,65.-Sk) 600.-Kč 
barel 60 l plastový 26,56 € (800.-Sk)   
vesta HIKO Rosana 30 € (903,18.-Sk) 800.-Kč 
raft 995,82 € (30 000.-Sk)   

• Platbu, alebo doplatok platby zaplatíte pri fyzickom prevzatí prenajatého materiálu len za dohodnuté dni. 

• V prípade oneskoreného vrátenia bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa sa za každý začatý deň účtuje poplatok zvýšený o 100%.  

V prípade predčasného 
ukončenia prenájmu, ako bolo zmluvne dohodnuté, dielčiu platbu nevraciame! 

• Vzhľadom k nepredvídateľným situáciám na rieke sa presný čas, miesto štartu a prevzatia objednaného materiálu dohodne 1 - 2 dni pred 
začatím plavby.  

• V prípade, že sa počas Vášho pobytu na rieke neočakávane zodvihne hladina vody, čo bude podľa Vás dôvod na ukončenie plavby tak to 
uznáme vtedy, ak výška hladiny dosiahne 1.stupeň povodňovej aktivity vyhlasovaný príslušnými orgánmi.  Ani v tomto prípade dielčiu 
platbu z prenájmu materiálu nevraciame. V prípade rieky Hron je to na vodočetnej late v Polomke 100 cm, v Banskej Bystrici 220 cm a v 
Žiari nad Hronom 280 cm.  

 
Cenník prenajatého materiálu      
spolu s loďou v € (.-Sk) s DPH. 1 - 3 dni 4 dni a viac  

Cenník samostatne prenajatého 
materiálu v € (.-Sk) s DPH  

plastové turistické kanoe C2 6,31 € (190.-Sk) 4,98 € (150.-Sk)    
pádlo plast 1 € (30,13.-Sk) 1 € (30,13.-Sk)  1 deň 1,49 € (45.-Sk) 
barel 60 l plast 1 € (30,13.-Sk) 1 € (30,13.-Sk)  1 deň 2 € (60,25.-Sk)                                                                            
vesta Hiko 1,66 € (50.-Sk) 1,66 € (50.-Sk)  1 deň 2 € (60,25.-Sk) 
raft R6 Colorado 30 € (903,78.-Sk) 24 € (723,024.-Sk)    
      PRÍKLAD      
Vodácky komplet na 1 deň                      
(1 x C2 plast, 2 x pádlo plast, 1 x barel plast) 9,31 € (280,50.-Sk) 7,98 € 240,41.-Sk)    

 

Doprava lodí pre zákazníka obsahuje cestu motorového vozidla s objednaným materiálom na dohodnutý štart plavby a cestu späť do 
lodenice, čiže tam aj späť. To  isté  platí aj pri odvoze lodí z cieľa. 

Cena dopravy lodí na štart a z cieľa plavby. 

              Cena dopravy objednaného a prenajatého materiálu je 0,30 € (9.-Sk) za 1 km.  
                V neštandardných prípadoch je možná individuálna cena dopravy.                

V prípade, že cena Vami plateného prenájmu za mat. má hodnotu 190 € a viac realizujeme dopravu objednávky na              
jeden štart a z jedného cieľa na rieke Hron v úseku  NEMECKÁ – ŽIAR NAD HRONOM  bez platby za dopravu – 
ZADARMO ! 

 tam a spolu cena    tam a spolu cena 
 späť km 0,30 € / 1 km 9.-Sk / 1 km   späť km 0,30 € /1 km 9.-Sk / 1 km 
Heľpa 188 56,40 € 1 692,00 Sk  ZVOLEN 0 0,00 € 0,00 Sk 
Polomka 170 51,00 € 1 530,00 Sk  Hronská Dúbrava 26 7,80 € 234,00 Sk 
Bujakovo 142 42,60 € 1 278,00 Sk  Šášovské Podhradie 43 12,90 € 387,00 Sk 
Brezno 134 40,20 € 1 206,00 Sk  Žiar nad Hronom 50 15,00 € 450,00 Sk 
Valaská 124 37,20 € 1 116,00 Sk  Lovča 60 18,00 € 540,00 Sk 
Podbrezová 116 34,80 € 1 044,00 Sk  Hliník nad Hronom 68 20,40 € 612,00 Sk 
Lopej 108 32,40 € 972,00 Sk  Revíšské Podzámčie 84 25,20 € 756,00 Sk 
Nemecká 94 28,20 € 846,00 Sk  Žarnovica 90 27,00 € 810,00 Sk 
Medzibrod 84 25,20 € 756,00 Sk  Rudno nad Hronom 102 30,60 € 918,00 Sk 
Slovenská Ľupča 74 22,20 € 666,00 Sk  Brehy - Nová Baňa 114 34,20 € 1 026,00 Sk 
Šalková 68 20,40 € 612,00 Sk  Tekovská Breznica 122 36,60 € 1 098,00 Sk 
Banská Bystrica 54 16,20 € 486,00 Sk  Psiare 136 40,80 € 1 224,00 Sk 
Iliáš 44 13,20 € 396,00 Sk  Kozárovce 140 42,00 € 1 260,00 Sk 
Sliač 24 7,20 € 216,00 Sk  Tlmače 148 44,40 € 1 332,00 Sk 
ZVOLEN 0 0,00 € 0,00 Sk          

             Konverzný kurz: 1 € = 30,126.-Sk 
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