
Půjčovna  
elektroskútrů

Nové Hrady
 na plný proud

kovarnanovehrady.cz

Partneři:

Provozovatel:

Společnost Rožmberk o.p.s., Novohradská kovárna
Komenského 36
373 33 Nové Hrady

www.kovarnanovehrady.cz

Líbila se vám vyjížďka? Vyzkoušejte  
i další E.ON e-půjčovny v turisticky  
zajímavých lokalitách:

e-Šumava

Lipno nad Vltavou

Kaplice

Žďár nad Sázavou

Brno a Lednicko-valtický areál

Slavonice

Pasohlávky

České Budějovice

Třebíč

Bystřice nad Pernštejnem

Telč

Vranov

Bítov a Znojmo 

partnerská e-půjčovna e-České Švýcarsko

ecofuture.cz/pujcovny

Zašlete svou fotografii na e-skútru  
na náš facebookový profil E.ON CZ  
a podělte se s ostatními o radost z jízdy.



Novohradská kovárna
Novohradská kovárna představuje velmi cenný příklad 
kovářské živnosti založené v roce 1719. V letních 
měsících a během různých akcí (kovářská setkání, 
ukázky pro školy, velikonoční, vánoční akce) je přístupna 
veřejnosti. Komentované prohlídky provádí návštěvníky 
kovářskou dílnou, hospodářskými a obytnými částmi 
budovy.

Novohradská kovárna 
Komenského 36, 373 33 Nové Hrady 
www.kovarnanovehrady.cz 
www.ruze.ekomuzeum.cz 
Tel.: +420 602 471 653 
E-mail: cerna@rozmberk.org 
GPS: N 48 47.373, E 14 46.603 ; 48.789547, 14.776711 
N 48 47 22.4, E 14 46 36.2

Energetická společnost E.ON přináší svým 
zákazníkům slevu 10% na půjčení e-kol a 30%  
na průjčení e-skútru. Nabídka pro stávající 
zákazníky pro předložení voucheru nebo  
po vyplnění formuláře v každé půjčovně. 

Více informací o slevách naleznete na  
www.eon.cz/bonus.

E.ON
sleva 
30 %

Elektroskútr

Parametry elektroskútru:
 • typ: E.ON E-max Li+
 • dojezd: 40 – 60 km v závislosti na složitosti terénu
 • max. rychlost: až 65 km/h
 • rychlost dobíjení: 50 % kapacity baterie za cca 1,5 

hodiny, celková
 • doba nabíjení 4 hodiny (možno dobít ze síťové zásuvky)
 • dobíjení: 230 V

Podmínky pronájmu:
 • dva platné osobní doklady s fotografií
 • (OP, řidičský průkaz nebo cestovní pas)
 • na skútr je potřeba řidičské oprávnění
 • složení vratné zálohy
 • zápůjčka na základě předávacího protokolu
 • nájemce musí být starší 18 let
 • přijímáme pouze platby v hotovosti

Od nás dostanete seřízený elektroskútr  
s plně nabitou baterií.  
K obsluze e-skútru vás zaškolíme.

Elektroskútr vratná 
záloha

běžná  
cena

se slevou  
E.ON

1 den 2 000 Kč 500 Kč 350 Kč
2. a další den 2 000 Kč 450 Kč 315 Kč
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Toulání Novohradskem 
Rybník Žár (nejstarší rybník v regionu), Žumberk 
(malovaný nábytek), Cuknštejn (gotická tvrz),  
bývalé lázně Dobrá Voda s pramenem léčivé vody.

Buškův Hamr 
Zajímavá technická památka a muzeum 
hamernictví, barokní kostel U Svaté trojice, rybník 
Žár, gotická tvrz Žumberk s expozicí malovaného 
nábytku a gotická tvrz Cuknštejn.

CHKO a BR Třeboňsko 
Venkovské muzeum Kojákovice (život na venkově  
a emigrace do Ameriky) a Třeboň, historické 
centrum regionu.

Malebná Weitra a rozhledna Mandlstein 
s památníkem německých vysídlenců  
z Československa a krásným výhledem do Čech.  
Na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck 
najdete Skanzen železné opony.

Gmünd 
Starobylé město s moderním areálem bazénů a saun 
pro veřejnost. Dříve tvořilo jeden celek s městem 
České Velenice. Cesta vede česko-rakouským 
příhraničím.

Oblíbené turistické cíle
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