PODMÍNKY PŮJČENÍ
- obytných automobilů, karavanů, užitkových vozidel

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
-

-

-

minimální věk 21 let
řidičský průkaz skupiny B
praxe v řízení min. 2 roky
pronajatý obytný vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v nájemní smlouvě
minimální doba půjčení jsou 2 dny
dva platné doklady k uzavření smlouvy o pronájmu ( OP, ŘP, pas, …)
půjčování obytných vozů je možné jen do států vyznačených na zelené kartě pojišťovny a do
zemí kde platí havarijní pojištění vozidla
havarijní pojištění vozidla s 10% spoluúčastí zákazníka
nájemce zodpovídá za případné vzniklé škody na obytném voze a karavanu v plné výši
zákaz veškerých úprav karavanů (polepování, vrtání, šroubování, demontování částí,
manipulace s počítadlem kilometrů apod.)
obytné auto předáváme s plnou nádrží, uklizený a vyčištěný. V tomto samém stavu se i
karavan vrací.
Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru (usnadnění identifikace
případného mechanického poškození vozidla zvenku).
při neodstranitelném poškození či znečištění součástí přívěsu náhrady škody v plné výši
opravy.
pro obytné přívěsy nad 750 kg je nutný řidičský průkaz se skupinou E, pokud celková
hmotnost soupravy překročí 3500 kg. Skupina B postačuje pro soupravy do 3500 kg, kde
maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nepřesáhne pohotovostní hmotnost
tažného vozidla.
při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací
zákaz používání k jiným účelům než kempování
v obytném voze a karavanu je přísný zákaz kouření

PLATEBNÍ PODMÍNKY
-

-

-

rezervace vozu na daný termín (e-mailem, telefonicky) platí 5 dnů , do této doby musí být
uhrazena záloha 30% z celkové ceny pronájmu (celkovou cenou se rozumí cena zapůjčení dle
dnů včetně servisního poplatku 1500,-Kč) , která slouží jako blokace termínu
doplatek celkové částky je 30 dní před zapůjčením obytného vozu
při předávání vozu požadujeme vratnou kauci 30 000,-Kč (obytné auto),
15 000,-Kč (větší přívěs) a 10 000,-(menší přívěs) – v hotovosti. Tato kauce slouží na
případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození
interiéru karavanu.
při vrácení vozu musí být vnitřní prostor řádně vyčištěn a vyprázdněna odpadní nádrž a
kazeta WC
poplatek za vrácení nevyčištěného vozu je 1000,-Kč, poplatek za nevyprázdněné WC je 700,Kč ,při silném znečištění (olej, bláto, písek, lepidla, barvy apod.) až 5 000,-Kč.

STORNO POPLATKY
-

od objednávky 30 dní před termínem zapůjčení – 30% z celkové ceny nájmu
14-29 dní před termínem zapůjčení – 50% z celkové ceny nájmu
1-13 dnů před termínem zapůjčení – 80% z celkové ceny nájmu
v den zapůjčení – 100% z celkové ceny nájmu

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ OBYTNÝCH AUT /PŘÍVĚSŮ
-

-

Vozidlo se předává první den půjčení od 9.00-17.00 a vrací se poslední den půjčení od 9.0017.00 /po-pá/, sobota dle dohody- bez příplatku, neděle dle dohody za příplatek 400,-Kč
Vozidlo musí být předáno v odpovídajícím stavu, vyčištěné /viz.bod v základních
informacích/
Obytné vozy se vydávají i vracejí s plnou nádrží PHM
Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30-60 min, proto je
důležité s touto dobou při vyzvedávání počítat. Stejně tak je nutné přizpůsobit čas vrácení
vozu s rezervou 30 min. na jeho zpětnou kontrolu.
Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, oznamte tuto skutečnost při vracení
vozidla!!!

V PŘÍPADĚ NEHODY
-

V každém případě zavolat policii a sepsat řádně protokol o nehodě s nákresem postavení
vozidla či vozidel nebo pořídit fotodokumentaci.
Poté zavolat neprodleně pronajímateli a seznámit ho s touto skutečností.

Pokud využijete služeb naší půjčovny karavanů a obytných vozů, nabízíme Vám parkování vašeho
vozu u nás zdarma po celou dobu zapůjčení. Zároveň si můžete u nás nechat svůj vůz profesionálně
vyčistit, popřípadě v našem autoservisu opravit za výhodné ceny.

