Obchodní podmínky
Základní podmínky
1. Pronajímatel je povinen předat obytný přívěs / osobní vůz
v provozuschopném technickém stavu, s platnými dokumenty
(technický průkaz, zelená karta, kupon od dálniční známky) a
funkčním příslušenstvím. Při předání seznámí nájemce s údržbou
a obsluhou včetně spotřebičů.
2. Pronájem platí od momentu převzetí nájemcem (a složení kauce a
zbytku rezervačního poplatku), končí v moment vrácení obytného
přívěsu / osobního vozu a řádném převzetí pronajímatelem.
3. Vůz s taženým obytným přívěsem smí řídit pouze osoba starší 25
let, s platným odpovídajícím ŘP.
V případě pronájmu pouze osobního vozu smí řídit pouze osoba
starší 20 let, s platným odpovídajícím ŘP.
4. Nájemce svým podpisem Smlouvy o pronájmu obytného přívěsu
stvrzuje, že všechny osoby uvedené ve smlouvě jako „řidič“ jsou
oprávněny řídit vůz s taženým obytným přívěsem.
Nájemce svým podpisem Smlouvy o pronájmu osobního vozu
stvrzuje, že všechny osoby uvedené ve smlouvě jako „řidič“ jsou
oprávněny řídit pronajatý osobní vůz.
5. K tažení obytného přívěsu je nutný ŘP sk. B, B + E (B96).
 Souprava 3 500 kg – 4 250 kg = rozšíření ŘP sk. B na B96
(zkouška za 1 den, pouze jízda s vlekem)
 Souprava nad 4 250 kg = ŘP sk. E
6. K zapůjčení obytného přívěsu / osobního vozu požadujeme
předložit 2 platné doklady (OP, ŘP, cestovní pas), právnická osoba
předloží i výpis z OR.
7. Po započetí pronájmu není možné volit další pojištění a měnit /
přidávat další řidiče.
8. Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad.
9. Havarijní pojištění pro obytný přívěs je sjednáno se spoluúčastí
10% / 10 000 Kč.
Pokud pojišťovna odmítne způsobenou škodu uhradit, tuto škodu
hradí nájemce. Pojištění se nevztahuje na:
 požití alkoholu, omamných a psychotropních látek řidičem
 poškození přívěsu, vozu či vybavení nájemcem
 požár způsobený nájemcem

 poškození exteriéru / interiéru cizí osobou
V těchto případech hradí škodu nájemce.

10.
Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy a zásahy na přívěsu /
osobním vozu (vrtání, polepování, šroubování atd.). Všechny
opravy a nákupy náhradních dílů je možno provést pouze se
souhlasem pronajímatele. Pro proplacení je nutné mít originální
řádný doklad.
11.
Platí přísný zákaz vstupu a pobytu veškerých zvířat do
obytného přívěsu a osobního vozu.
12.
V přívěsu a osobním voze je také zákaz kouření a používání
svíček.
13.
Dále je zakázáno v obytném přívěsu převážet jízdní kola a
další předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
14.
Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického
WC a používání chemického WC bez tablet.
15.
Není dovoleno vstupovat do přívěsu ve venkovní obuvi,
vezměte si prosím případně přezůvky. Děkujeme za pochopení 
16.
Nájemce je povinen přívěs / osobní vůz zabezpečit proti
krádeži (použití zámků, klíčů, uzavřením oken), nenechávat jej na
nehlídaných parkovištích a v případě poruchy nezanechat bez
dozoru.
17.
Nájemce je povinen uhradit veškeré vzniklé poplatky – daně,
mýtné, pokuty za dopravní přestupky a další sankce vzniklé jeho
jednáním dle zákona dané země.
18.
Pronajímatel si vyhrazuje právo monitorovat polohu obytného
přívěsu / osobního vozu sledovacím zařízením.
19.
V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením
obytného přívěsu nebo rady v nouzi volejte na tel. 776 210 569.
20.
Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení přívěsu /
osobního vozu bez předchozí dohody s pronajímatelem, je povinen
zaplatit kromě částky odpovídající dennímu nájemnému také
smluvní pokutu ve výši:
 2 000 Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin
 a následně za každých dalších započatých 24 hodin
prodlení smluvní pokutu 3 000 Kč.
21.
Obytný přívěs nesmí nájemce používat ke sportovním
účelům, společenským akcím nebo za účelem dalšího pronájmu či
podnikání.

Cena, platební podmínky
1. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
2. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
3. Rezervace obytného přívěsu / osobního vozu pro požadovaný
termín (e-mailem) platí 7 dnů od obdržení informačního e-mailu s
uvedením údajů k platbě rezervační zálohy na bankovní účet nebo
v hotovosti.
4. Rezervační záloha je stanovena ve výši 30% z ceny pronájmu, při
stornu rezervace 4 týdny před začátkem termínu se vrací v 100%
výši. Po uplynutí této doby je záloha nevratná.
5. Pronajímatel si vyhrazuje právo při poškození přívěsu / osobního
vozu v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu odstoupit od
rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši.
6. Při převzetí obytného přívěsu / osobního vozu nájemcem je nutno
doplatit rozdíl částky rezervačního poplatku a ceny pronájmu,
zároveň je nutno složit tzv. vratnou kauci na případné škody.

Výše vratné kauce:
 OBYTNÝ PŘÍVĚS
 OSOBNÍ VŮZ
 NOSIČ KOL

20 000 Kč
20 000 Kč
4 000 Kč

7. Kauce je splatná v hotovosti společně s platbou nájemného
(doplatek) v den zapůjčení, pokud není dohodnuto jinak (platba
předem).
8. V případě poškození si pronajímatel vyhrazuje právo podržet
vyplacení vratné kauce do doby, než bude uvedeno do původního
stavu.
Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru přívěsu /
osobního vozu, poškození markýzy nebo poskytnutého
doplňkového vybavení bude účtována úhrada v plné výši nákladů
na uvedení do původního stavu.
Předání a vrácení
Zapůjčení přívěsu (vozu)

1. Místo převzetí přívěsu / osobního vozu je na adrese Březůvky
146, 763 45 (Zlínský kraj), jinak přistavení na požadované místo
12Kč / km + mýtné a dálniční poplatky.
2. Minimální doba nutná na převzetí obytného přívěsu se
seznámení se základními pokyny pro obsluhu a užívání je 60
minut. Stejný čas je třeba vzít v úvahu při vrácení obytného
přívěsu na zpětnou kontrolu stavu.
3. Osobní vůz je zapůjčen s plnou nádrží, při vrácení nutno
dotankovat opět plnou nádrž.

Vrácení přívěsu / osobního vozu
1. Na místě a v čase dohodnutém při vyzvednutí přívěsu. Čas
může být upraven na základě dohody obou stran.
2. Přívěs / osobní vůz musí být předán ve stavu stejném, jako byl
při počátečním převzetí. Uklizený, čistý, v případě přívěsu
vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
3. Při vrácení neuklizeného přívěsu / vozu bude účtována částka
1 500 Kč, při silném znečištění bude účtována částka do plné
výše způsobené škody.
Za nevyprázdněnou a vypláchnutou kazetu WC bude účtován
poplatek 1 500 Kč.
4. Mokrou markýzu nutno nahlásit při vrácení obytného přívěsu,
aby bylo možné ji vysušit pro další používání.
5. V případě, že během pronájmu došlo k jakékoliv závadě, prosím
oznamte tuto skutečnosti při vrácení pronajímateli.
6. Nájemce je povinen vrátit veškeré doklady týkající se obytného
přívěsu / osobního vozu včetně návodů k použití (TP, zelená
karta, potvrzení o pojištění), klíče od obytného přívěsu a
případně veškeré poskytnuté doplňkové vybavení.
7. Za ztrátu klíčů nebo dokladů bude účtována smluvní pokuta ve
výši 5 000 Kč za každé. Tato částka bude odečtena z vratné
kauce.

Nehoda nebo poškození přívěsu / osobního vozu

1. V případě vzniku škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu,
je třeba toto nahlásit neprodleně pronajímateli ještě před
návratem.
2. V případě škody na přívěsu /osobním voze (dopravní nehoda,
živelná událost, vandalismus apod.) nebo újmy třetí osobě je
nutné vždy přivolat policii a zajistit si zápis o události pro
pojišťovnu (včetně fotodokumentace). Dále je nutné neprodleně
informovat pronajímatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ve výše uvedeném znění v den
podpisu Smlouvy o pronájmu obytného přívěsu / Smlouvy o pronájmu
osobního vozu.
Při podpisu Smlouvy o pronájmu obytného přívěsu / Smlouvy o pronájmu
osobního vozu nájemce zároveň svým podpisem stvrzuje, že je
seznámen s těmito Obchodními podmínkami.

