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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A CENÍK PŮJČOVNY OBYTNÝCH PŘÍVĚSŮ

1. Věk a doklady
-

nájemce v době pronájmu musí dovršit věk 21 let
karavan bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz a řidičský
průkaz)
nájemce musí splňovat zákonné povinnosti pro řízení vozidla s připojeným přívěsem

2. Převzetí a vrácení karavanů
-

Karavany se předávají dle dohody – pokud není dohodnuto jinak, tak na adrese Kunratice u
Cvikova 31, 47155 Kunratice u Cvikova
První den pronájmu není placený při vyzvedávání po 16 hodině a poslední při vrácení do 10
hod.
Převzetí karavanu (seznámení se zařízením a výbavou) trvá cca 30-45 min
Karavan musí být předán uklizený, čistý a vyprázdněná chemická toaleta
vodu ani plyn nájemce nedoplňuje

3. Platební podmínky, storno podmínky a podmínky rezervace
-

-

-

Rezervace karavanu (email, tel., Reservanto) platí 5 dnů.
Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě
zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 20 % celkového nájemného vč.
servisního poplatku jako blokaci termínu Poté obdrží nájemce e-mailem k podpisu smlouvu o
nájmu, kterou podepíše a zašle elektronicky nebo v tištěné formě do 3 pracovních dnů zpět
pronajímateli. Doplatek nájemného zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 14 kalendářních
dní před zahájením nájmu.
Vratná kauce ve výši 20.000,- Kč se skládá při převzetí karavanu v hotovosti
Při stornování pronájmu 30 dní předem se vrací zálohy ve výši 100%, při stornování 29-20 dní
předem se vrací 50% zálohy. Při stornování 19 dní a méně je záloha nevratná.
Při předčasném ukončení nájmu se nájemné nevrací
Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody
s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li
prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24
hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč
Pronajímatel si vymezuje právo kdykoliv rezervaci zrušit, pokud technický stav karavanu
nedovoluje další užití. V tomto případě se vrací 100% zálohy

4. Obecné podmínky
-

1

Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% / (min. 10.000,- Kč).
Minimální doba pronájmu v červenci a srpnu je 7 dní (pokud požadujete pronájem na méně
dní, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem).
Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
V karavanu je zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret), používat svíčky, prskavky atd.
Je zakázáno uvnitř karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohli
poškodit vnitřní vybavení.
Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
Zákaz používání chemického WC bez chemie.
V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v
nouzi může nájemce volat na tel. +420774111820
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5. Pokyny v případě škody
-

-

-

2

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní
platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10
000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo
ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a
krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně
stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo
spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli
nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost
ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření.
Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo ostatní
dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V
případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč

