De huurfietsen – algemene informatie
Onze fietsen
De fietsen die onze partner in Tsjechië aanbiedt, zijn deels de leidende merken in Tsjechië.
Een goede en geschikte fiets is essentieel tijdens uw fietsreis. Daar zijn we ons terdege van bewust.
Zonder een geschikte fiets geen geslaagde fietsvakantie. Daarom bieden we u uitsluitend
kwaliteitsfietsen aan, als u mocht besluiten om uw eigen fiets thuis te laten. Wij werken alleen met
fietsen in uitstekende staat van onderhoud. Onze fietsen zijn beschikbaar in 5 framematen voor
zowel dames als heren, zodat er voor iedereen wel een geschikte fiets is. Ook kinderfietsen kunnen
gehuurd worden.
Elke volwassenen fiets heeft minstens 24 versnellingen. Ze zijn verder standaard uitgerust met een
schokdempende voorvork, spatborden, verstelbare handvaten, een standaard, een slot, een bel, een
kleine 7 liter stuurtas. Deze kleine tas is geschikt voor kleinere spullen voor onderweg. Om pech
onderweg te verhelpen, lenen we u een universele sleutel, een fietspomp, een plakset en een extra
binnenband. In de prijs van de huurfiets is een helm inbegrepen.
Let op! Een helm is verplicht in Tsjechië voor iedereen onder de 18 jaar en wordt ten zeerste
aanbevolen voor iedereen!
Zie voor de technische specificaties van onze verschillende huurfietsen de link.

Elektrische fietsen
U kunt ook elektrische fietsen, e-bikes huren. Dit heeft het mogelijk gemaakt voor de minder
geoefende fietser om toch een pittige tour aan te kunnen. Het is ook een uitkomst voor groepen of
gezinnen, waarin niet iedereen een even goede conditie heeft. Vanwege de goede ervaringen in de
afgelopen jaren met de AGOGS Cityliner, hebben wij besloten deze fietsen te handhaven. Het
opladen onderweg tijdens de lunch en in de overnachtingshotels leverde tot nog toe nergens een
probleem op.

Extra fietsuitrusting bijbestellen
Op verzoek voorzien we uw huurfiets graag van uw eigen meegebrachte extra’s (M). Ook verkopen
(K) en verhuren (H) we de volgende extra fietsuitrusting, let op, verhuur alleen in combinatie met
onze huurfietsen:
- Gelzitting - 5 € per tour (H)
- Waterfles - 3 € (K)
- Fietstas achter standaard (1 zijtas of tas voor op de bagagedrager) -5 € per tour(H)
- Fietstas achter groot (flapover) -10 € per tour (H)
- Toe cages ( vergelijkbaar met toeclips, maar je kunt je voeten er snel uithalen)- 3 € (M)
- Clipless pedals - 3 € ((M)monteren van uw eigen clipless pedals)
- Fietshandschoenen - 10 € (K)
- GPS Sport Tester - 5 € per dag (H)
- Chariot Baby Trailer - 12 € per dag (H)
- Follow me tandem (zie afbeelding hiernaast) - € 35
(H)
- Kinderzitje - € 35 (H)

Uw gehuurde fiets verzekeren tegen diefstal
U bent gedurende de fietsreis zelf verantwoordelijk voor de
gehuurde fiets. Wel kunt u bij ons uw gehuurde fiets laten
verzekeren tegen diefstal voor een extra stukje zekerheid.
Dit kan via de Europeesche Verzekeringen, met een
basisverzekering met extra sportdekking gedurende de dagen dat u onze fietsen huurt . Deze

verzekering kost € 1,92 pppdag (€ 50 eigen risico) of € 3,27 pppdag (geen eigen risico) + € 3,50
poliskosten.

Fietsen gebruiksklaar uitgerust
Hieronder ziet u een van onze fietsen, de GT Transeo 4.0 met verschillende typen tassen (alleen de
verstevigde zijtas om aan de bagagedrager te hangen staat er niet op). Standaard is de fiets uitgerust
met een stuurtas waar u de route in kunt schuiven :

