Podmínky zápůjčky obytného vozidla
Všeobecné podmínky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimální věk řidiče je 21 let.
Řidičský průkaz skupiny B a s minimálně tříletou praxí.
Pronajatý vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v nájemní smlouvě.
Minimální doba zápůjčky jsou 3 dny.
Dva platné doklady k uzavření smlouvy o pronájmu (občanský průkaz a řidičský průkaz).
S vozidlem se smí pohybovat pouze na území států vyznačených na zelené kartě pojišťovny a v
zemích, kde platí havarijní pojištění vozidla.
Nájemce odpovídá za případné vzniklé škody na obytném vozidle a je povinen uhradit jejich opravy
v plné výši.
Zákaz jakýchkoliv úprav na vozidle (vč. polepování, vrtání, šroubování, demontáž příslušenství,
součástí nebo dílů, manipulace s počítadlem kilometrů apod.). Zákaz jakékoliv manipulace
v prostoru motoru kromě doplnění provozních kapalin.
Obytné vozidlo předáváme s plnou nádrží, uklizené a vyčištěné. V tomto samém stavu se i vrací.
Umytí exteriéru vozidla požadujeme jen v případě silného znečištění, aby bylo možné
zkontrolovat stav vozidla při předání a vyloučit či posoudit případné poškození.
V případě poškození nebo znečištění jakékoliv části vozidla nebo jeho vybavení a příslušenství je
nájemce povinen uhradit veškeré náklady za opravu, výměnu nebo vyčištění.

Platební podmínky:
•
•
•
•

Nájemné se účtuje dle platného ceníku. Pro rezervaci vozidla je třeba uhradit do 7 dnů od vystavení
zálohovou fakturu v plné výši.
V případě stornování rezervace minimálně 8 dní před sjednaným dnem převzetí si pronajímatel
účtuje 50 % z částky pronájmu jako storno poplatek.
V případě stornování rezervace 7 dní a méně před sjednaným dnem převzetí si pronajímatel účtuje
100 % z částky pronájmu jako storno poplatek.
Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebované nájemné nevrací.

Kauce:
Vratnou kauci ve výši 30.000 Kč je možné uhradit buď bankovním převodem dle vystavené zálohové faktury
(částka v plné výši však musí být připsána na bankovní účet pronajímatele minimálně 7 dní přede dnem
převzetí vozidla) nebo je možné vratnou kauci uhradit hotově na místě v den převzetí vozidla.
Sankce:
•
•
•
•
•
•

V případě ztráty klíčů, osvědčení o registraci vozidla si pronajímatel účtuje smluvní pokutu ve výši
3.000 Kč za každou případnou položku.
V případě pozdějšího vrácení vozidla, než je uvedeno ve smlouvě si pronajímatel vyhrazuje účtovat
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
V případě kouření ve vozidle bude účtována pokuta ve výši 5.000 Kč a náklady spojené s vyčištěním.
V případě, že nebude dodržen zákaz domácích mazlíčků, bude účtována smluvní pokuta ve výši
10.000 Kč a dále veškeré náklady za vyčištění a opravy škod.
V případě nevyprázdněné WC kazety se účtuje poplatek 1.500 Kč.
V případě nadměrného znečistění vozidla se účtuje pokuta ve výši 5.000 Kč
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Předání a vrácení vozidla:
•

•
•
•
•
•

Vozidlo bude předáno nájemci na adrese Pod Koupalištěm 901, 293 06 Kosmonosy nebo případně
na adrese Jižní 357, 293 06 Bradlec, a to v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin. V jiný čas je
účtován jednorázový poplatek 1.000 Kč. Stejným způsobem, za stejných podmínek a na stejných
místech se i vozidlo vrací.
Vozidlo musí být vráceno v den vrácení nejpozději do 16 hodin. Pokud nebude tento čas dodržen
bude se účtovat sankční poplatek – viz. Sankce.
Vozidlo je předáno s plnou nádrží pohonných hmot a s plnou nádrží musí být vráceno. Případný
rozdíl bude účtován.
Plynové láhve jsou obě plné a před vrácením se nedoplňují.
Nádrž na pitnou vodu bude naplněna na základě požadavku nájemce.
V případě použití lékárničky nebo hasícího přístroje je nájemce povinen vrátit nový a nepoužitý kus.

Dopravní nehoda:
V případě dopravní nehody je nájemce povinen zavolat policii a řádně sepsat protokol o nehodě s nákresem
postavení vozidla/vozidel a pořídit fotodokumentaci. Dále je povinen neprodleně kontaktovat pronajímatele
vozidla na telefonu +420 799 20 20 70.
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