PRICE LIST

*

CENNIK

MOUNTAIN FREAKS MOUNTAIN TRAVEL & ADVENTURE AGENCY
www.mountainfreaks.ge
Our office: Georgia, Stepancminda (Kazbegi), 44 A. Kazbegi Street
WhatsApp: +995 593583596
E-mail: info@mountainfreaks.ge

* PRICES PER DAY OF RENTAL / CENY ZA DZIEŃ WYNAJMU

SET: CRAMPONS, ICE AXE, HARNESS, 2 CARABINERS, TREKKING POLES, HELMET
KOMPLET: RAKI, CZEKAN, UPRZĄŻ, 2 KARABINKI, KIJKI, KASK

60

LARI

2 MAN TENT / NAMIOT 2-OSOBOWY

35

LARI

3 MAN TENT / NAMIOT 3-OSOBOWY

35

LARI

5

LARI

10

LARI

50

LARI

ROPE / LINA

35

LARI

GLACIER GLASSES CAT. 4 / OKULARY LODOWCOWE KAT. 4

10

LARI

HARNESS / UPRZĄŻ

15

LARI

CRAMPONS / RAKI

15

LARI

ICE AXE / CZEKAN

10

LARI

HANNAH SETT 2 / HANNAH COVERT 2

HANNAH SETT 3 / HANNAH COVERT 3

STANDARD MAT / STANDARDOWA MATA

SYNTHETIC SLEEPING BAG / SYNTETYCZNY ŚPIWÓR
temperatura komfortowa / comfort temp.: -8.5°C
temperatura minimalna / limit temp.: -26.7°C
wymiary po spakowaniu / packed size: 42 cm x 26 cm
waga / weight: 2.2 kg

DAWN SLEEPING BAG / PUCHOWY ŚPIWÓR
temperatura komfortowa / comfort temp.: -15°C
temperatura minimalna / limit temp.: -20°C
wymiary po spakowaniu / packed size: 20 cm x 12 cm
waga / weight: 1.4 kg

30 M, 40 M, 50 M

5

LARI

HELMET / KASK

10

LARI

TREKKING POLES / KIJKI TREKKINGOWE

10

LARI

JETBOIL (PROFESSIONAL TOURIST COOKER)
JETBOIL (PROFESJONALNA KUCHENKA TURYSTYCZNA)

15

LARI

TWO ICE SCREWS / DWIE ŚRUBY LODOWE

10

LARI

THERMOS / TERMOS

10

LARI

HEADLAMP / CZOŁÓWKA

10

LARI

HIGH MOUNTAIN BOOTS / BUTY WYSOKOGÓRSKIE

45

LARI

DOWN GLOVES / ŁAPAWICE PUCHOWE

20

LARI

TWO CARABINERS / DWA KARABINKI

RULES FOR RENTING EQUIPMENT AT OUR RENTAL:

ZASADY WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU W NASZEJ WYPOŻYCZALNI:

••

••

••
••

••
••

When placing an order to rent equipment, you need to pay 20% of
total rental price to our bank account. This amount is not refunded
if you cancel your order or if you do not realize your booking at
the designated day. This amount is of course deducted from the
final payment amount for the entire rental period at the time of
settlement.
After we confirm the order by e-mail, we do not guarantee the
possibility of changing the order, the availability of additional
equipment, other sizes of ordered items etc.
When you collect equipment in our office, you need to leave a
deposit. It can be: passport, ID or cash (the equivalent of the price
of the rented equipment). This is standard practice in Georgia
and it is legal here. The deposit is refunded when you return the
equipment. A deposit is secure in our office and no third parties
have access to it.
If you destroy or lose our equipment, you pay us the equivalent of
its price in accordance with the purchase invoice, which is available
for inspection at our office.
We reserve the right to cancel the reservation due to reasons
beyond our control, e.g. loss and destruction of equipment by
other customers, failure to provide equipment at a set time by
other clients etc. Of course, we will inform you about this situation
as soon as possible.

••
••

••
••

Przy składaniu zamówienia na wynajem sprzętu, wpłacacie na nasz
rachunek bankowy kwotę równą 20% wartości zamówienia. Kwota ta nie
jest zwracana, jeśli odwołacie swoje zamówienie albo jeśli nie zgłosicie
się po odbiór sprzętu w wyznaczonym na odbiór dniu. Kwota ta jest
oczywiście odejmowana od ostatecznej kwoty do zapłaty za cały okres
wynajmu w chwili rozliczenia.
Po tym jak potwierdzimy e-mailowo zamówienie, nie gwarantujemy
możliwości
zmiany
zamówienia,
dostępności
dodatkowego
sprzętu, innych rozmiarów zamówionych rzeczy itp.
Kiedy odbieracie w naszym biurze sprzęt do wynajmu, to zostawiacie
depozyt. Może to być: paszport, dowód osobisty albo gotówka
(równowartość wartości wynajętego sprzętu). Jest to standardowa
praktyka w całej Gruzji i jest to tutaj legalne. Depozyt zostaje zwrócony
wtedy, kiedy wy zwrócicie nam sprzęt. Złożony depozyt jest w naszym
biurze bezpieczny i nie mają do niego dostępu osoby trzecie.
Jeżeli zniszczycie lub zgubicie nasz sprzęt, to płacicie nam równowartość
jego ceny zgodnie z fakturą zakupu, która jest do wglądu w naszym
biurze.
Zastrzegamy sobie możliwość do odwołania rezerwacji z przyczyn
niezależnych od nas m.in zagubienie oraz zniszczenie sprzętu przez
innych klientów, nieoddanie sprzętu w ustalonym terminie przez innych
klientów itp. O takiej sytuacji oczywiście informujemy Was tak szybko jak
tylko jest to możliwe.

MOUNTAIN FREAKS MOUNTAIN TRAVEL & ADVENTURE AGENCY
www.mountainfreaks.ge

