Lloguer bicicletes
Tarifes

2011
Temporada alta (1 de Juny a 4 Novembre i Setmana Santa)

Cost

½ dia

1 dia

2 dies

3 dies

A partir de 4
dies

1 setm.

2 setm.

Bicicleta adult
(home / dona)

10 €

15 €

25 €

30 €

10 € / dia

60 €

100 €

Bicicleta infantil
(a partir de 8 a.)

8€

12 €

22 €

27 €

8 € / dia

50 €

80 €

5 € / dia

Cadireta infantil Barra
subjecció entre bicicleta
infantil i biciclet adult

10 € / dia

Alforges

5 € / dia

A partir del 6è dia no es
cobraran aquests accessoris

Altres accessoris

a consultar

Assistència en ruta

a consultar

Temporada baixa (5 de Novembre a 31 de Maig, excepte Setmana Santa) DESCOMPTE 20% respecte temporada alta

LLOGUER DE BICICLETES

Lloguer de bicicletes d’adults, infantils, cascs, barres per
arrossegar bicicletes infantils, cadiretes per a infants, etc.
El lloguer pot ser per hores, dies, setmana.

TRANSPORT DE BICICLETES

Amb el lloguer de les bicicletes es pot incloure el transport
fins al punt de sortida i recollida en el punt d’arribada.
Aquest servei pot variar en funció del núm. de bicicletes a
transportar.

ASSESSORAMENT DE RUTES

Us proporcionarem rutes per fer les vostres sortides més
atractives i inoblidables. La ruta del Cister, la ruta de les
barraques de pedra seca, Prades...

GUIATGE DE RUTES

Posem a la vostre disposició la nostre experiència en aquest
camp i en aquestes terres que ens acullen, repletes de noves
experiències que us esperen.

TRAKS DE RUTES

Us facilitarem tot allò necessari per que no us perdeu en les
vostres rutes, TRAKS per introduir al vostre GPS.
D’aquesta manera podreu gaudir de l’entorn i pedalar sense
por de perdre-us.


El servei de lloguer de bicicletes l’ofereix l’empresa +KBICI / 1. Les tarifes inclouen lloguer
de: bicicleta + casc (es disposarà d’un kit de reparació de punxades format per manxa i pegats
per cada grup). / 2. Amb el preu s’inclou el subministrament i recollida de les bicicletes fins a
una distància màxima de 25 km des del punt de lloguer (Vila-rodona). Entre 25 i 50 km es
facturaran 5 € / bicicleta amb un mínim de 4 bicicletes. Per més distància consultar preus.
/3. Amb el preu no s’inclou l’IVA corresponent (18%) /4. Les reserves es realitzaran amb
un mínim de 24 h d’antelació. Per a serveis immediats consultar disponibilitat i recàrrecs. /5.
Les bicicletes es subministraran en perfectes condicions de funcionament, completament
revisades i netes. /6. Es disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil /7. +KBICIS
no es farà responsable dels danys físics causats per accidents durant l’ús de les bicicletes per part
dels usuaris.. / Per reserves y consultes sobre aquests lloguers trucar a

+KBICI ( Oscar 637948161 o David 606168112 ).

