
Díky aktuální nabídce pronájmu C. Bechstein můžete 
mít doma kvalitní zvuk a maximální radost 

ze hry již od 1.900,- Kč měsíčně.*

PIANOCENTRUM PRAHA

NABÍDKA PRONÁJMU
LEDEN – ČERVEN 2023

C. BECHSTEIN



U nás v C. Bechstein si můžete jednoduše pronajmout 
nástroj ze všech pěti produktových řad

Řada C. Bechstein Concert je vrcholem naší práce a ideálem zvuku mnoha 
pianistů po celém světě. Jsou to individuálně zhotovené kusy nejvyššího

řemeslného umění.

Cenově dostupná střední třída,
vyrobená v C. Bechstein Europe.

«Made in Czech Republic» 

Začátečnický model
za dostupnou cenu.

«Designed by C. Bechstein»

Prémiové nástroje suverénního
akustického zvuku a herního prožitku.

«Made in Germany»

Pianina vyrobená mistry
pro nejvyšší nároky.
«Made in Germany»



Vybrané klavíry a pianina z naší nabídky pronájmu
najdete na následujících stránkách.

U nás v C. Bechstein si můžete jednoduše pronajmout 
nástroj ze všech pěti produktových řad

Půjčte si své vysněné piano a získejte 
následující výhody

Atraktivní ceny 
Už od 1.900 Kč měsíčně si můžete pronajmout piano z rodiny nástrojů 
C. Bechstein! Na vybrané nástroje vám pravidelně nabízíme mimořádně 
výhodné akční ceny nájmu. Při pozdějším odkupu vám může být započteno 
až 12 měsíčních nájmů.

„Seznamování“ v klidu domova
Pronájem klavíru nebo pianina je pro Vás ideální, pokud si ho chcete nejprve 
v klidu vyzkoušet. Sami se rozhodnete, jak dlouho bude toto „seznamování 
se s nástrojem“ trvat. Co se stane potom, je jen na vás: odkup, pokračování 
v nájmu, nebo vrácení.

Zbrusu nové nástroje 
Na rozdíl od jiných výrobců a poskytovatelů nabízíme ve společnosti 
C. Bechstein nový nástroj – nepoužité, nehrané piano k pronájmu. 
Můžete si tak dopřát maximální možnou kvalitu zvuku i hry.

Velký výběr 
Vyberte si z naší rozsáhlé nabídky značkových klavírů a pianin. 
Jedním jsme si jisti: Naleznete v ní i svůj vysněný nástroj!

Snadné vyřízení
Uzavření nájmu se společností C. Bechstein probíhá rychle, 
transparentně a jednoduše:
1) výběr nástroje
2) podepsání nájemní smlouvy
3) naladění, dodání a umístění



Zimmermann – to je život naplněný hudbou. Naše pianina a klavíry probouzejí v každém jedin-
ci trvalou radost ze hry. A není to náhoda, ale důsledek vysoké kvality, která jde ruku v ruce s 
tradicí: hudební nástroje Zimmermann jsou totiž bez výjimky vyráběny s konstrukcí navrženou 
firmou C. Bechstein – značkou, která je absolutní světovou špičkou ve výrobě klavírů.

ZIMMERMANN 
STUDIO S 2 VARIO
ČERNÝ LESK

MOC: 216.500,- Kč

Volitelné za příplatek:
 ** 150 Kč/měsíc

včetně

Zažijte pocit radosti s klavíry a pianiny Zimmermann!

ZIMMERMANN 
STUDIO S 2
ČERNÝ LESK

MOC: 145.200,- Kč

Volitelné za příplatek:
 ** 150 Kč/měsíc 1.900,- Kč

2.300,- Kč  

Cena za
měsíc*

2.800,- Kč
3.470,- Kč  

Cena za
měsíc*



ZIMMERMANN 
STUDIO S 150 VARIO
ČERNÝ LESK

MOC: 504.300,- Kč

Volitelné za příplatek:
 ** 300 Kč/měsíc

včetně

ZIMMERMANN 
STUDIO S 150
ČERNÝ LESK

MOC: 356.700,- Kč

Volitelné za příplatek:
 ** 300 Kč/měsíc

4.650,- Kč
5.710,- Kč  

Cena za
měsíc*

6.570,- Kč
8.070,- Kč  

Cena za
měsíc*



W. Hoffmann – The Sound of Europe

Pod technickým vedením výzkumného a vývojového oddělení C. Bechstein vznikají kvalitní
pianina a křídla W. Hoffmann v jednom z nejvýznamnějších center hudebních dějin v Evropě – 
univerzitním městě Hradci Králové.
 
Se třemi produktovými řadami Vision, Tradition a Professional nabízí W. Hoffmann
výjimečnou kvalitu v segmentu střední třídy.

2.450,- Kč
4.130,- Kč  

Cena za
měsíc*/***

W. HOFFMANN 
VISION V 120
ČERNÝ LESK

MOC: 258.300,- Kč

Volitelné za příplatek:
 ** 150 Kč/měsíc
 ** 1.450,- Kč/měsíc



* Nabídka C. Bechstein Europe s.r.o. Platí do 30. června 2023. Minimální doba pronájmu je 12 měsíců podle podmínek nájemní 
smlouvy plus náklady na dopravu a kauce. Pri následném odkupu nástroje lze až 12 zaplacených měsíčních nájmů započítat do kupní 
ceny. Informace o aktuálních nabídkách pronájmu a smluvních podmínkách jsou k dispozici v Pianocentru Praha. Tyto nabídky se 
nevztahují na komerční zákazníky ani komerční využití. Všechny ceny jsou nezávazná doporucení v Kč včetně 21 % DPH. Všechny 
údaje bez záruky. Chyby a omyly vyhrazeny.

**   MOC pianinové stoličky dle aktuální nabídky
**  MOC klavírové stoličky dle aktuální nabídky
**  MOC digitálního systému C. Bechstein VARIO pro pianino: 112.500,- Kč
**  MOC digitálního systému C. Bechstein VARIO pro klavír: 222.500,- Kč

*** Speciální nabídka ku příležitosti 170. výročí C. Bechstein. Omezená dostupnost.

Foto: Andreas Tschink
 

W. HOFFMANN
TRADITION T 122
ČERNÝ LESK

MOC: 307.500,- Kč

Volitelné za příplatek:
 ** 150 Kč/měsíc
** 1.450,- Kč/měsíc

Digitální systém C. Bechstein VARIO

Systém VARIO doplňuje bez kompromisů Váš akustický nástroj jedinečným mechanismem 
tlumení akustického zvuku při hře. Zapněte systém „tiché hry“, který Vám umožní zažít 
zvuk nástroje nerušeně prostřednictvím sluchátek.
Více podrobností naleznete na stránkách www.bechstein-digital.com

Poznámka: Všechny nástroje značek C. Bechstein a W. Hoffmann jsou na přání dostupné s digitálním systémem VARIO duet. 
Nástroje značky Zimmermann jsou k dispozici buď jako čistě akustická verze, nebo jako hybridní verze se systémem VARIO. 
Tento systém byl vyvinut speciálně pro značku Zimmermann a není k dispozici pro dodatečnou montáž.

4.000,- Kč
4.920,- Kč  

Cena za
měsíc*
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