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2016 m. dviračių ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugų Klaip÷doje KAINORAŠTIS (€)
Nr Dviračio ir turistinio inventoriaus pavadinimas

foto

Kaina
dienai /
parai (€)

Miesto dviratis “PANTHER", „RUHRWERK“ *
modeliai: „Sophy deluxe“, „Sophy“, „Arthur“

1.

Komplektacija: vyr. / mot. r÷mas, 28” arba 26“ dydžio ratai su purvasargiais, 7 arba 3 vidin÷s pavaros su
stabdymu pedalais + 1 rankinis stabdis (V-brake), bagažin÷, minkšta s÷dyn÷, žibintai ir kt.

9,- /
11,-

Max. kiekis – 10 vnt.

Kelioninis (trekking) dviratis “PANTHER" *
2.

modeliai: „First“, "Orion"- 7 / 24 pvr.
Komplektacija: vyr. / mot. aliuminis r÷mas, 28” arba 26“ dydžio sustiprinti ratai su purvasargiais, priekinis
amortizatorius, 24 pav. su rankiniais stabdžiais (V-brake) arba 7 pav. su pedaliniu+rankiniais stabdžiais (V-brake),
bagažin÷, minkšta s÷dyn÷, žibintai su energijos generatoriumi, skambutis.

Max. kiekis – 50 vnt.

Kalnų (MTB) arba krosinis (CROSS) dviratis “PANTHER"*
3.

10,- /
12,-

modeliai: „SX100“, „X300“, "CX300“ ir „CX200“
Komplektacija: aliuminis r÷mas, sustiprinti ratai (26“ dydžio „MTB“, 28“ dydžio „CROSS“), 1 arba 2
amortizatoriai, 21 ir daugiau pavarų, „V-brake” arba diskiniai stabdžiai, purvasargiai, skambutis.

Max. kiekis – 25 vnt.
Priekab÷l÷ “WINTHER Dolphin” (Danija)
1 arba 2 vaikams iki 5 m. amžiaus!!!

4.

įd÷klas kūdikiui nuo 6 m÷n. su 2 € priemoka! 

Komplektacija: kietas dugnas!!!, apsauga nuo lietaus ir uodų, erdvi bagažin÷,
atlenkiamas s÷dyn÷s atlošas - miego pozicija, gumin÷ ratų amortizacija, stabdis,
trečias ratukas vežim÷lio funkcijai, atsargin÷ 20“ dydžio kamera.

10,- /
12,- **

Max. kiekis – 5 vnt. Išbandyk ir įsigyk: www.duratai.com

5.

Kelioninis dviratis „MERIDA“, „GHOST“, „KALKHOFF“
(Vokietija)* modeliai: “Crossway-40“, „Trekking-1300“ (24 pvr.), Jubilee (7 pvr.)
Komplektacija: vyr./mot. aliuminis r÷mas, 28” dydžio sustiprinti ratai su purvasargiais, fiksuojamas priekinis
amortizatorius, žibintai ir ašyje integruotas energijos generatorius (Ghost), padangos su apsauga nuo pradūrimo,
24 ir daugiau pavarų, pavarų perjung÷jas „Shimano Alivio“. Max.

kiekis – 100 vnt.

Kelioninis (trekking) dviratis „KALKHOFF“ *
6.

modeliai: „Jubilee“-7 pvr.
Komplektacija: vyr. / mot. aliuminis r÷mas, 28” arba 26“ dydžio sustiprinti ratai su purvasargiais, priekinis
amortizatorius, 7 pav. su pedaliniu+rankiniais stabdžiais (V-brake), bagažin÷, minkšta s÷dyn÷, žibintai su
energijos generatoriumi, skambutis.

12,-

Max. kiekis – 50 vnt.

Sulankstomas dviratis “BROMPTON ML3” (Anglija) *
kelion÷ms jachta, l÷ktuvu, automobiliu, autobusu, traukiniu...

7.

Komplektacija: chromo ir metalo lydinio r÷mas, 16“ dydžio ratai, 3 vidin÷s pavaros „Sturmey
Archer“, galinis ir priekinis žibintai, skambutis; svoris tik ~12 kg

Max. kiekis – 2 vnt. Išbandyk ir įsigyk: www.duratai.com

Tandemas "PANTHER Mixte" - dviratis dviems! *
8.

Komplektacija: aliuminis r÷mas, 28” dydžio sustiprinti ratai, 24 pavaros („Shimano Deore“) su hidrauliniais
stabdžiais ir priekiniu fiksuojamu amortizatoriumi, bagažin÷, žibintai, energijos generatorius, aukštesnio saugumo
lygio spyna, padangos su apsauga nuo pradūrimo ir kt.

Max. kiekis – 2 vnt Išbandyk ir įsigyk: www.duratai.com

Elektrinis dviratis (pedelec) „KALKHOFF“, "GIANT“, „KTM“ *

25,- /
30,-

Naujiena!!! Numinsite lengvai su variklio pagalba iki 110 km atstumą!

9.

Komplektacija: aliuminis r÷mas, 28” dydžio sustiprinti ratai su purvasargiais, priekinis amortizatorius, 7 arba 8
„Nexus“ pavaros su rankiniais „V-brake” ir pedaliniais stabdžiais (arba tik rankiniais stabdžiais, pvz., „KTM“),
bagažin÷, minkšta s÷dyn÷, žibintai, aukštesnio saugumo lygio spyna, 250W variklis, 1x11Ah arba 2x8Ah ličio
akumuliatoriai su pakrov÷jais.

Max. kiekis – 15 vnt.
* Nuomojami dviračiai komplektuojami su pompa ir spyna (1 komplektas 2 dviračiams). Kelioniniai ir kroso dviračiai „Kalkhoff“, „Kreidler“, „Merida“, „Ghost“ gali būti komplektuojami su
aukštesnio saugumo lygio metaline spyna. Nuomojant ilgesniam nei 1 paros laikotarpiui ar tolimesnei kelionei, dviračiai komplektuojami su remonto rinkiniu (1 rinkinys grupei iki 5 dviratininkų).
** Kaina galioja nuomojant turistinę įrangą kartu su dviračiais. Nuomojant atskirai (pvz., priekab÷les, k÷dutes, krepšius), taikomas papildomas 1-3 € už dieną nuomos mokestis.
PASTABA: dviračius galima išsinuomoti ir trumpesniam laikui negu 1 diena (d÷l kainų kreiptis atskirai), bet paimant inventorių reikia sumok÷ti visos dienos kainą, o sugrįžus anksčiau, jums
grąžinamas skirtumas.

Kontaktai ir informacija: Tel. +370 614 18695, +370 615 91773; el. paštas: klaipeda@velonuoma.lt ; www.velonuoma.lt
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2016 m. dviračių ir turistinio inventoriaus nuomos paslaugų Klaip÷doje KAINORAŠTIS (€)
Krovininis olandiško stiliaus dviratis "BABBOE City“
Naujiena!!! 1 suaugusiam ir 1-4 vaikams, šunims ar kt. kroviniui!
plieninis standus r÷mas, tvirta kojel÷, sustiprinti ratai (20/26“), „Nexus“ 7 vidin÷s
10. Komplektacija:
pavaros, būgniniai stabdžiai, medin÷ d÷ž÷ (98/64/h50 cm), minkšta s÷dyn÷, 2 suoliukai vaikams su saugos diržais;
yra gaubtas nuo lietaus, LED žibintai, skambutis.

25,- /
30,-

Max. kiekis – 1 vnt. Išbandyk ir įsigyk: www.duratai.com

Vaikiškas dviratis "PANTHER", „BULLS“
modeliai: „Jockey“ (3 pvr.), „Bulls“ (18 pvr.), „Dragon“ (1 pvr.)

11. Komplektacija: aliuminis r÷mas, 24” arba 20“ dydžio ratai, 3 vidin÷s pavaros su stabdymu pedalais arba 21
pavara ir „V-brake" stabdžiais, atšvaitai, skambutis.

7,- /
9,-

Max. kiekis – 7 vnt

Vienrat÷ tandemin÷ priekab÷l÷ (trailer-bike)
5-10 m. amžiaus vaikui, jungiama prie dviračio s÷dyn÷s koto

12. Komplektacija: aliuminis r÷mas, prijungimo prie dviračio s÷dyn÷s koto mechanizmas + balnelis su kotu (27,2),
20” dydžio ratas su purvasargiu, 1 pavara, v÷liav÷l÷ ant ilgo koto, skambutis.

Max. kiekis – 3 vnt

Vienrat÷ turistin÷ priekab÷l÷ bagažui "BOB Yak" (JAV)

7,- /
9,- **

13. kroviniui iki 32 kg svorio, jungiama prie galinio rato ašies su greitaveržle
Komplektacija: aliuminis r÷mas, spec. greitaveržl÷, 2 elastiniai dirželiai, v÷liav÷l÷, atsargin÷ kamera /

neperšlampamas 94 ltr talpos krepšys su 2 € priemoka! Max. kiekis – 2 vnt

Vaikiška k÷dut÷ „POLISPORT“ (Portugalija)
1-4 m. amžiaus vaikui iki 22 kg, montuojama ant bagažin÷s arba r÷mo, yra saugos diržai;

14. nuomojant kartu su dviračiu šalmas vaikui – NEMOKAMAI!
Max. kiekis – 10 vnt

2,- **
Turistinis neperšlampamas krepšys „Ortlieb“ (Vokietija)
15. Modeliai galinei bagažinei: "Front-Roller“ (12,5 ltr.), „Back-Roller" (20 ltr.); modelis
vairui su laikikliu ir žem÷lapio įmaute “Ultimate5M" (6 ltr.)

Max. kiekis – 200 vnt.

Išbandyk ir įsigyk: www.duratai.com

Dviratininko šalmas
16. (dydžiai: S - mažas, M - vidutinis, L - didelis, XL - labai didelis)
Max. kiekis – 80 vnt

1,- **

Dviračio kompiuteriukas „VDO“ (Vokietija)

17. Min. 4 funkcijos: 1.Važiavimo greitis, 2.Kelion÷s atstumo matuoklis, 3.Bendras
kilometražas, 4.Laikrodis. Max. kiekis – 20 vnt
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Visos kainos pateiktos eurais be PVM ir galioja iki 2017 m. geguž÷s 1 d.
Kainos galioja nuomojant dviračius ir turistinį inventorių „DU RATAI“ nuomos centre, adresu Klaip÷da, Naujoji uosto g. 3 (šalia Pilies tilto).
NUOLAIDOS taikomos nuomojant dviračius ir turistinį inventorių didesniais kiekiais ir ilgiau nei 1 parai (24 val.): 2-4 paros – 10%, 5-6 paros – 15%, 7-9
paros – 20%, 10 parų ir ilgiau – 25%. El. dviračių nuomai taikomos šios nuolaidos: 2-4 paros – 10%, 5 paros ir ilgiau – 15%.
DIDESNöS NUOLAIDOS taikomos grup÷ms, pastoviems klientams ir turizmo srities specialistams (pasirašius bendradarbiavimo sutartį).
Už papildomą mokestį siūloma dviračių pristatymo/pa÷mimo paslauga, pvz., Klaip÷dos mieste iki 10 km, išskyrus Smiltynę – 5 €/dviratis, Klaip÷daKaunas/Vilnius/Ryga – 35 €/dviratis, Klaip÷da-Talinas – 40 €/dviratis, kitu maršrutu – 0,6 €/km iki 20 dviračių.
Klientui pageidaujant NEMOKAMAI galime aprūpinti Klaip÷dos miesto ir Vakarų Lietuvos dviračių maršrutų žem÷lapiu ir kelionei paskolinti Pajūrio
dviračių trasos (www.bicycle.lt/pajuriotrasa) kelionių vadovą!!!
Inventorius nuomojamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų, pateikus savo asmens dokumentą ir palikus užstatą (pinigais 100-200 € už dviratį arba/ir
dokumentą, pvz., vairuotojo pažym÷jimą), bei pasirašius inventoriaus perdavimo/pri÷mimo aktą. Užstato nereikalaujama iš juridinių asmenų pasirašius
bendradarbiavimo sutartį ir iš anksto apmok÷jus už paslaugas.

* Nuomojami dviračiai komplektuojami su pompa ir spyna (1 komplektas 2 dviračiams). Kelioniniai ir kroso dviračiai „Kalkhoff“, „Kreidler“, „Merida“, „Ghost“ gali būti komplektuojami su
aukštesnio saugumo lygio metaline spyna. Nuomojant ilgesniam nei 1 paros laikotarpiui ar tolimesnei kelionei, dviračiai komplektuojami su remonto rinkiniu (1 rinkinys grupei iki 5 dviratininkų).
** Kaina galioja nuomojant turistinę įrangą kartu su dviračiais. Nuomojant atskirai (pvz., priekab÷les, k÷dutes, krepšius), taikomas papildomas 1-3 € už dieną nuomos mokestis.
PASTABA: dviračius galima išsinuomoti ir trumpesniam laikui negu 1 diena (d÷l kainų kreiptis atskirai), bet paimant inventorių reikia sumok÷ti visos dienos kainą, o sugrįžus anksčiau, jums
grąžinamas skirtumas.

Kontaktai ir informacija: Tel. +370 614 18695, +370 615 91773; el. paštas: klaipeda@velonuoma.lt ; www.velonuoma.lt

