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2021 m. dviračių ir kito inventoriaus nuomos paslaugų Klaipėdoje KAINORAŠTIS (€)
Nr Dviračių ir kito inventoriaus pavadinimas

foto

Kaina dienai /
parai (€)

Miesto dviratis „Wanted“, „Classic“ *

trumpoms išvykoms po miestą ar kelionėms prie jūros

1.

2.

3.

Komplektacija: unisex aliuminis rėmas, 28” dydžio ratai su purvasargiais, 3 vidinės
pavaros su stabdymu pedalais + 1 rankinis stabdis (V-brake), bagažinė, minkšta sėdynė,
žibintai, vairo krepšys ir kt.
Max. kiekis – 4 vnt. (užstatas – 50 EUR)

Hibridinis / kelioninis dviratis *
(“Sprint“, „Silverback“)
Komplektacija: vyr./unisex aliuminis rėmas, sustiprinti ratai (26“ arba 28“ dydžio),
amortizuojanti arba standi šakė, 21 arba 24 pavaros, rankiniai „V-brake” stabdžiai ir kt.
Max. kiekis – 10 vnt. (užstatas – 50 EUR)

„Premium“ klasės kelioninis dviratis / trekking bike *
(„Kalkhoff“, „Kreidler“, „Merida“, „KTM“)
Komplektacija: vyr./unisex aliuminis rėmas su bagažine, 28” dydžio sustiprinti ratai su
purvasargiais, priekinė amortizuojanti arba standi šakė, žibintai, padangos su apsauga
nuo pradūrimo, 24 išorinės arba 7/8 vidinės pavaros ir kt.
Max. kiekis – 200 vnt. (užstatas – 50 EUR)

Priekabėlė “WINTHER Dolphin” (Danija) **

1-2 vaikams iki 5 m. amžiaus arba 45 kg bendro svorio!!!

4.

5.

6.

įdėklas kūdikiui nuo 6 mėn. su priemoka (1 €/diena)! 
Komplektacija: kietas dugnas ir trečias ratukas vežimėlio funkcijai!!! + apsauga nuo
lietaus, saulės ir uodų, erdvi bagažinė, atlenkiamas sėdynės atlošas - miego pozicija,
guminė ratų amortizacija...
Max. kiekis – 5 vnt. (užstatas – 50 EUR arba 100 EUR nuomojant be dviračio)

Kalnų dviratis (MTB / 29R / hardtail) *
“SCOTT Aspect 940“
Komplektacija: aliuminis rėmas, sustiprinti ratai su padangomis „Kenda Booster“ (29“
dydžio), priekinis amortizatorius (Suntour XCR32-RL-R 100mm Fork), 18 pavarų 9x2
(Shimano Deore), diskiniai hidrauliniai stabdžiai (Shimano) ir kt.
Max. kiekis – 6 vnt. (užstatas – 100 EUR)

9,- /
11,-

10,- /
13,-

12,- /
15,14,- /
17,nuomojant su
dviračiu **

11,- /
14,-

15,- /
19,-

Bekelės dviratis / Fat bike
„SILVERBACK Scoop Fatty“ ir „Scoop Deluxe“
Komplektacija: aliuminis rėmas (M ir L dydžio), sustiprinti ratai (26“ dydžio), padangos
„Vee tire Bulldozer 26” x 4.7“, kieta šakė, 10 arba 20 pavarų (Deore/XT), diskiniai
hidrauliniai stabdžiai ir kt.
Max. kiekis – 4 vnt. (užstatas – 150 EUR)

Elektrinis dviratis (Pedelec) su „Panasonic“ tipo baterija
(„KTM“) * - iki 50 km!
7.

Komplektacija: aliuminis rėmas, 28” dydžio sustiprinti ratai su purvasargiais, priekinis
amortizatorius, 7 arba 8 vidinės pavaros „Shimano Nexus“, bagažinė, minkšta sėdynė,
žibintai, aukštesnio saugumo lygio spyna, „Panasonic“ tipo variklis ir baterija, ir kt.
Max. kiekis – 3 vnt. (užstatas – 100 EUR)

Sulankstomas dviratis “BROMPTON” (Anglija) *
8.

19,- /
24,-

keliaujant automobiliu, autobusu, traukiniu, jachta, lėktuvu...
Komplektacija: chromo ir metalo lydinio rėmas (bendras svoris ~12 kg), 16“ dydžio
ratai, 3 pavaros, žibintai, krepšio laikiklis (krepšys už papildomą kainą) ir kt.
Max. kiekis – 2 vnt. (užstatas – 150 EUR)

Krovininis olandiško stiliaus dviratis "BABBOE City“

Išvykoms su 1-2 vaikais, šunimis ar kitokiam kroviniui pervežti...

9.

Komplektacija: plieninis rėmas, sustiprinti ratai (20“ + 26“), 7 pavaros „Nexus“, būgniniai
stabdžiai, medinė dėžė (98/64/h50 cm), minkšta sėdynė vairuotojui, suoliukas vaikams
su saugos diržais; yra gaubtas nuo lietaus, LED žibintai ir kt.
Max. kiekis – 1 vnt. (užstatas – 150 EUR)

IŠPARDUODAME NUOMAI NAUDOTUS DVIRAČIUS (techniškai sutvarkytus DURATAI.com dviračių servise!) ir NAUJUS DVIRAČIUS!
* Nuomojami dviračiai NEMOKAMAI komplektuojami su trosine ar saugesne grandinine spyna (1 spyna 2 dviračiams), elastiniu dirželiu kuprinės tvirtinimui ant bagažinės. Visi elektriniai dviračiai komplektuojami
su „ABUS“ rėmo spyna ir grandine. Nuomojant dviračius tolimesnei kelionei, pvz., iki Juodkrantės ar Nidos, dviračiai gali būti komplektuojami su remonto rinkiniu (1 vnt. grupei iki 15 dviratininkų).
** Kaina galioja nuomojant turistinę įrangą kartu su dviračiais. Nuomojant atskirai (pvz., priekabėles, kėdutes, krepšius), taikomas papildomas 1-3 € už dieną nuomos mokestis.

KLAIPĖDOS DVIRAČIŲ NUOMOS CENTRAS „DU RATAI“, Naujoji Uosto g. 3, Tel. +370 615 22032; el. paštas: klaipeda@velonuoma.lt ; www.velonuoma.lt
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2021 m. dviračių ir kito inventoriaus nuomos paslaugų Klaipėdoje KAINORAŠTIS (€)
„Y-TANDEM“ - dviratis dviem! *
10.

Komplektacija: aliuminis rėmas, 28” dydžio sustiprinti ratai, 24 pavaros su hidrauliniais
stabdžiais ir priekiniu fiksuojamu amortizatoriumi, bagažinė, žibintai, energijos
generatorius, aukštesnio saugumo lygio spyna, padangos su apsauga nuo pradūrimo
(Schwalbe Marathon Plus 622x40) ir kt.
Max. kiekis – 2 vnt. (užstatas – 200 EUR)

25,- /
30,-

Kroso / cyclecross dviratis „KONA“ *

“KONA Jake the Snake“ (aliuminio rėmas 58 cm+bagažinė, šakė karboninė, ratai

11.

„WTB STP i19“, 20 pavarų (2x10) ir diskiniai hidrauliniai stabdžiai „Shimano Tiagra“)
“KONA Jake“ (aliuminio rėmas ir šakė+bagažinė, 54 cm – 1 vnt., 51 cm – 2 vnt., ratai
„Alex ATD470“, 20 pavarų (2x10) ir diskiniai hidrauliniai stabdžiai „Shimano Tiagra“)
Max. kiekis – 4 vnt. (užstatas – 200 EUR)

Plento dviratis (road bike)„BIANCHI“ *
12.

„BIANCHI Intenso 105 11sp" (pilnas karbonas, rėmo dydis - 55 / 59 cm, ~9 kg.)
„BIANCHI Impulso 105 11sp" (aliuminio rėmas - 50 cm., šakė karboninė, ~10 kg)
Komplektacija: 22 pavaros (2x11) Shimano 105 RD-R7000, ratai Fulcrum Racing Sport
arba Shimano WH-RS100, padangos Vittoria Zaffiro 700x25, stabdžiai Shimano 105
BR-R7000
Max. kiekis – 3 vnt. (užstatas – 200 EUR)

Žvyrkelių dviratis (gravel bike) karboniniu rėmu ~10 kg*
“SILVERBACK Siablo CF“
13.

30,- /
35,-

Komplektacija: pilnas karbonas – rėmo dydis 54 / 56 / 58 cm, su bagažine svoris ~10
kg, 11 pavarų (SRAM Rival 1 Long Cage, 42T), hidrauliniai diskiniai stabdžiai (SRAM),
sustiprinti ratai (28“ dydžio), padangos WTB Resolute 700 x 42C
Max. kiekis – 3 vnt. (užstatas – 200 EUR)

Elektrinis dviratis (Pedelec) su „Bosch“ tipo baterija
(„KALKHOFF“, „VDV“) * - iki 110 km
14.

Komplektacija: aliuminis rėmas, 28” dydžio sustiprinti ratai su purvasargiais, priekinis
amortizatorius, 7 arba 8 „Nexus“ pavaros su rankiniais „V-brake” ir pedaliniais stabdžiais
(arba tik rankiniais stabdžiais), bagažinė, minkšta sėdynė, žibintai, aukštesnio saugumo
lygio spyna, naujausios kartos „Bosch“ 250W variklis ir 11Ah ličio akumuliatorius.
Max. kiekis – 50 vnt. (užstatas – 200 EUR)

Vienratė priekaba (trailer-bike) „WeeRide Pro-Pilot“ **

5-10 m. vaikams, jungiama prie sėdynės koto dviračiams be bagažinės!

15.

Komplektacija: aliuminis rėmas, balnelis vaikui ir suaugusio dviračiui su 27,2 mm kotu,
ant kurio sumontuotas prijungimo mechanizmas, yra koto pastorinimo adapteriai, 20”
dydžio ratas su purvasargiu, 1 pavara, skambutis.
nuomojant su dviračiu, šalmas vaikui – NEMOKAMAI!
Max. kiekis – 2 vnt. (užstatas – 50 EUR)

Priekabėlė iki 30 kg šuniuko transportavimui (M-Wave) **
16.

kai nesinori išsiskirti su ištikimiausiu savo draugu!

Komplektacija: aliuminis rėmas, 16“ dydžio ratai, apsauga nuo vabzdžių ir lietaus,
vėliavėlė, atsarginė kamera, prijungimo prie dviračio mechanizmas ir kt.
Max. kiekis – 1 vnt. (užstatas – 50 EUR)

+

10,- /
12,nuomojant su
dviračiu **

7,- /
9,-

Vienratė turistinė priekabėlė bagažui "BOB Yak" (JAV) **

iki 32 kg svorio, jungiama prie galinio rato ašies su greitaveržle

17.

Komplektacija: plieninis rėmas (4130 Chromoly), 16“ dydžio sustiprintas ratas, spec.
greitaveržlė, 2 elastiniai dirželiai, vėliavėlė, atsarginė kamera (16 x 1.75"),svoris tik 6 kg!
- neperšlampamas 94 litrų talpos krepšys +1 € / diena
Max. kiekis – 1 vnt. (užstatas – 50 EUR)

IŠPARDUODAME NUOMAI NAUDOTUS DVIRAČIUS (techniškai sutvarkytus DURATAI.com dviračių servise!) ir NAUJUS DVIRAČIUS!
* Nuomojami dviračiai NEMOKAMAI komplektuojami su trosine ar saugesne grandinine spyna (1 spyna 2 dviračiams), elastiniu dirželiu kuprinės tvirtinimui ant bagažinės. Visi elektriniai dviračiai komplektuojami
su „ABUS“ rėmo spyna ir grandine. Nuomojant dviračius tolimesnei kelionei, pvz., iki Juodkrantės ar Nidos, dviračiai gali būti komplektuojami su remonto rinkiniu (1 vnt. grupei iki 15 dviratininkų).
** Kaina galioja nuomojant turistinę įrangą kartu su dviračiais. Nuomojant atskirai (pvz., priekabėles, kėdutes, krepšius), taikomas papildomas 1-3 € už dieną nuomos mokestis.

KLAIPĖDOS DVIRAČIŲ NUOMOS CENTRAS „DU RATAI“, Naujoji Uosto g. 3, Tel. +370 615 22032; el. paštas: klaipeda@velonuoma.lt ; www.velonuoma.lt
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2021 m. dviračių ir kito inventoriaus nuomos paslaugų Klaipėdoje KAINORAŠTIS (€)
Vaikiškas dviratis „BULLS“, “WANTED”, „SILVERBACK“
18.

Komplektacija: aliuminis rėmas, 24” arba 20“ dydžio ratai su purvasargiais, 3 vidinės
pavaros su stabdymu pedalais arba 21 pavara ir „V-brake" stabdžiais, atšvaitai,
skambutis, + šalmas vaikui – NEMOKAMAI!

+

Max. kiekis – 6 vnt. (užstatas – 50 EUR)

7,- /
9,-

Turistinis neperšlampamas krepšys „Ortlieb“ (Vokietija) **
Montavimui ant bagažinės: "Front-Roller“ (12,5 ltr.), „Back-Roller" (20 ltr.);

19. Montavimui ant vairo: „Ultimate6S“ (5 ltr.) su bet kokiam vairui (išskyrus

karboninius) tinkamu laikikliu ir įdėklu žemėlapiui / telefonui
Max. kiekis – 150 vnt. (užstatas tik nuomojant atskirai be dviračio – 50 EUR)

4,Išbandyk ir įsigyk: www.ortlieb.lt
nuomojant su
dviračiu **

Vaikiška kėdutė „POLISPORT“ (Portugalija) **

20. 1-4 m. amžiaus vaikui iki 22 kg, montuojama ant bagažinės

nuomojant 2 dviračius, 1 kėdutė su šalmu vaikui – NEMOKAMAI!
Max. kiekis – 10 vnt. (užstatas tik nuomojant atskirai be dviračio – 50 EUR)

Dviratininko šalmas **
21.

(dydžiai: S - mažas, M - vidutinis, L - didelis, XL - labai didelis)

nuomojant vaikišką dviratį, 2 dviračius su 1 kėdute arba vienratę priekabą (trailerbike) su dviračiu, šalmas vaikui – NEMOKAMAI!
Max. kiekis – 100 vnt. (užstatas tik nuomojant atskirai be dviračio – 25 EUR)

2,-

+
3,-

nuomojant su
dviračiu **

1,-

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Visos kainos pateiktos eurais be PVM (nuomotojas nėra PVM mokėtojas) ir galioja iki 2022 m. balandžio 31 d.
Kainos galioja nuomojant dviračius „DURATAI.com“ nuomos centre, adresu Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3 („Memelio mieste“ šalia Pilies tilto), darbo laikas:
05 ir 09 mėn. kasdien 9-19 val.; darbo dienomis 06 mėn. 9-19 val., 07 mėn. 9-20 val.; savaitgaliais 06-08 mėn. 9-21 val.; 10-04 mėn. pagal užklausimą;
NUOLAIDOS taikomos nuomojant dviračius ir turistinį inventorių didesniais kiekiais ir ilgiau nei 1 dienai:
2-3 dienos – 10%, 4-6 dienos – 15%, 7-9 dienos – 20%, 10 dienų ir ilgiau – 25%.
DIDESNĖS NUOLAIDOS taikomos grupėms nuo 10 asm., pastoviems klientams ir turizmo srities specialistams (pasirašius bendradarbiavimo sutartį).
Už papildomą mokestį siūloma dviračių pristatymo/paėmimo paslauga, pvz., Klaipėdos mieste iki 10 km, išskyrus Smiltynę – 5 €/dviratis
(transportuojant min. 2 dviračius), Klaipėda-Vilnius/Ryga – 35/50 € už dviratį/e-bike, Klaipėda-Talinas – 45/60 € už dviratį/e-bike, kitu maršrutu – 0,75 €/km
iki 20 dviračių. NUOLAIDOS transportuojant daugiau dviračių į Vilnių, Rygą ar Taliną: 5-9 dviračiai – 10%, 10-14 dviračių – 15%, 15 ir > dviračių – 20%
NEMOKAMAI galime aprūpinti Klaipėdos miesto ir Vakarų Lietuvos dviračių maršrutų žemėlapiu ir kelionei paskolinti Pajūrio dviračių trasos kelionių vadovą
(www.bicycle.lt/pajuriotrasa)!!!
Inventorius nuomojamas asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų, pateikus savo asmens dokumentą, pasirašius inventoriaus perdavimo/priėmimo aktą
ir palikus užstatą nuo 25 € iki 200 € už kiekvieną dviratį ar turistinio inventoriaus vienetą (grynais pinigais arba kreditine kortele arba pavedimu į PayPal
sąskaitą saulius@dviratis.lt). Užstato nereikalaujama iš juridinių asmenų, nuomojant dviračius grupėms, pasirašius bendradarbiavimo sutartį ir iš anksto
apmokėjus už paslaugas.

IŠPARDUODAME NUOMAI NAUDOTUS DVIRAČIUS (techniškai sutvarkytus DURATAI.com dviračių servise!) ir NAUJUS DVIRAČIUS!
* Nuomojami dviračiai NEMOKAMAI komplektuojami su trosine ar saugesne grandinine spyna (1 spyna 2 dviračiams), elastiniu dirželiu kuprinės tvirtinimui ant bagažinės. Visi elektriniai dviračiai komplektuojami
su „ABUS“ rėmo spyna ir grandine. Nuomojant dviračius tolimesnei kelionei, pvz., iki Juodkrantės ar Nidos, dviračiai gali būti komplektuojami su remonto rinkiniu (1 vnt. grupei iki 15 dviratininkų).
** Kaina galioja nuomojant turistinę įrangą kartu su dviračiais. Nuomojant atskirai (pvz., priekabėles, kėdutes, krepšius), taikomas papildomas 1-3 € už dieną nuomos mokestis.

KLAIPĖDOS DVIRAČIŲ NUOMOS CENTRAS „DU RATAI“, Naujoji Uosto g. 3, Tel. +370 615 22032; el. paštas: klaipeda@velonuoma.lt ; www.velonuoma.lt

