
ČLUNY S MOTOREM

max.počet pasažérů, výkon motoru v sestavě 1 den

člun X-Morph HB 390cm (až 6osob) + motor 9,8HP                                         
Pro držitele průkazu vůdce malého plavidla

5000,- 1900,- 300,-

člun X-Morph HB 390cm (pro 6 osob) + motor 5HP                                          
I bez průkazu vůdce malého plavidla

5000,- 1600,- 300,-

člun Intex Mariner 4 (4 osoby) + motor 2,3HP                                                    
I bez průkazu vůdce malého plavidla

5000,- 1200,-  300,-

kanoe X-Morph Panama (3+1) + motor 2,6HP                                                  
I bez průkazu vůdce malého plavidla

5000,- 1400,- 300,-

PŮJČOVNA ČLUNŮ ZLÍN sezóna 2023  (ceny jsou v Kč s dph)

každý 
další 
den

kauce 7 dní

7450,-

5900,-

4500,-

4950,-



1 den

člun X-Morph HB390 (až pro 6 osob), nosnost 689kg, 
73kg

2000,- 800,- 150,-

člun Intex Mariner 4 (4osoby), nosnost 400kg, 38kg

1000,- 399,- 150,-

kanoe X-Morph Panama samovylévací (3+1), nosnost 
375kg, 27kg

2000,- 499,- 150,-

kanoe Gumotex Baraka samovylévací (2+1), nosnost 
350kg, 23,5kg

2000,- 200,- 150,-

kanoe Gumotex Pálava (2+1), nosnost 240kg, 17,5kg

2000,- 200,- 150,-

2700,-

1500,-

1500,-

ČLUNY a KANOE (s vesly, bez motoru) 7 dní

3900,-

2900,-

kauce
každý 
další 
den



SAMOSTATNÉ MOTORY  (bez člunu a 
bez paliva) 

kauce 1 den
každý 
další 
den

Sea King 5HP F5BMS 10000,- 1000,- 150,-

Sea King 2,6HP F2,6BMS 10000,- 800,- 150,-

Elektrické lodní motory kauce 1  den
každý 
další 
den

elektromotor X-Morph 65 (tah 65lbs) 3000,- 350,- 150,-

VODNÍ SKÚTRY kauce
každý 
další 
den

Jen pro držitele průkazu VMP, s přepravním vozíkem. 
Skútr je pro 3 osoby, 3 vesty v ceně.

20000,-
700,-

Kč

NAFUKOVACÍ PADDLEBOARDY kauce  1 den 2 dny 3 dny 4 dny

2000,- 450,- 800,- 1250,- 1290,-

5 dnů 6 dnů 7 dnů
další 
den

1350,- 1400,- 1500,- 100,-

Doplňky kauce 1 den
další 
den

Vesla (1pár) navíc, u některých modelů v setu 0 Kč 50 Kč 10 Kč

raftové pádlo 1 ks 0 Kč 50 Kč 10 Kč

vodotěsný vak, lodní pytel Aqua Marina 25l 0 Kč 50 Kč 10 Kč

vodotěsný vak, lodní pytel Aqua Marina 90l 0 Kč 50 Kč 10 Kč

elektrická pumpa 12V/220V 500 Kč 50 Kč 15 Kč

střecha Bimini, stan na člun HB390 500 Kč 100 Kč 15 Kč

Nabiječka na trakční baterie 500 Kč 50 Kč 15 Kč

Baterie trakční 75Ah 500 Kč 100 Kč 30 Kč

Půjčení člunu je snadné:
* zarezervujte si člun na tel.: 603 724 845 
* podepíšeme smlouvu a složíte kauci

7 dní

3500,-

600,-Kč

200,-Kč

200,-Kč

260,-Kč

300,-Kč

500 Kč

300 Kč

7 dní

7 dní

1 den = každý započatý den- včetně dne vypůjčení a dne vrácení 

nafukovací board (1 osoba)+pádlo+pumpa+batoh. 
Různé značky a modely paddleboardů: Aqua Marina, X-

Morph    

3000,-

200 Kč

1800,-

7 dnů

12.000,-Kč



Podmínky vypůjčení člunů a motorů (plná verze je vyvěšená v prodejně)

Palivo není zahrnuto v ceně u pronájmů. Skútr půjčujeme s plnou nádrží a požadujeme tento vrátit opět s plnou nádrží. Provozovatel: 

ALPINE TRADE CZ s.r.o.,  IČ: 27694836

Před rezervací a zapůjčením lodí (motorů) se seznamte s plavebním řádem v místě užívání zapůjčených potřeb. Zajistěte si potřebná 

povolení, pojištění, kapitánské zkoušky (jsou-li třeba).  Pří zapůjčení motorů o výkonu nad 5HP, vyžadujeme předložení a okopírování 

průkazu Vůdce malého plavidla a občanského průkazu. V případě poškození materiálu, nehody, sankcí, pokut, či konfiskace materiálu 

(např. z důvodu porušení pravidel o provozu plavidel na moři , či jiných vodách, plavba při špatných povětrnostních podmínkách,a pod.) je 

nájemce plně zodpovědný za škody vzniklé jemu, půjčovně, či třetím osobám. V případě takto vzniklé škody má půjčovna smluvní právo 

zadržet kauci - do vyřešení škodné události. Poškozené části výstroje budou opraveny autorizovaným servisem, nebo pronajimatelem- k tíži 

nájemce. Faktura za opravu bude přefakturována nájemci bez zbytečného navýšení. Rezervace materiálu: rezervaci je možno domluvit na 

telefonu 603 724 845, elektronicky na prodej@ski4u.cz, nebo osobně v kontaktní prodejně eshopu. 
V případě rezervace na termín červen,červenec, srpen a nebo např.státních svátků, může půjčovna požadovat složení zálohy na rezervaci 

ve výši až 1000,-Kč, která se nevrací, pokud dojde ke zrušení rezervace ze strany nájemce v kratší době, než 30 dní před předpokládaným 

termínem vyzvednutí. Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci bez náhrady (např. při zničení rezervovaného materiálu předchozím 

zákazníkem, či jiného důvodu) . Při vyzvednutí je každý nájemce seznámen s obsluhou pronajatých zařízení a překontroluje si pronajatou 

výstroj. Půjčovna si vyhrazuje právo odstoupit od kontraktu, pokud nájemce neprokáže způsobilost správně ovládat a zprovoznit svěřenou 

výstroj. Výstroj předáváme nájemci vždy v pořádku a čistou. Při návratu je výstroj překontrolována pracovníkem půjčovny. Pracovník může 

odmítnout převzít znečistěnou a mokrou výstroj, nebo naúčtovat vyčistění ve výši: 500,-Kč. Při převzetí materiálu složíte kauci a půjčovné. 

Při pozdním návratu je nájemci doúčtováno půjčovné až do doby úplného vrácení. Nájemce si je vědom rizika vodních sportů a provozuje je 

na vlastní nebezpečí. 
Půjčovna nenese zodpovědnost za případné úrazy, utonutí a pod.. V případě problému s výstrojí, motorem, či jiných případech, nás 
bezodkladně kontaktujte na výše uvedeném čísle. Telefonická konzultace může vyřešit skoro většinu problémů. Zapůjčením potřeb 
souhlasíte s výše uvedenými pravidly.


