Všeobecné podmínky
1 Půjčovna karavanů Stádlec
Minimální věk pro řízení obytného přívěsu je 22 let, obytného automobilu je 24
let a dva roky praxe v řízení motorových vozidel. Je potřeba řidičský průkaz
skupiny B /do 3500kg/. Při převzetí přívěsu/automobilu je potřeba předložit dva
doklady totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Nájemce je
osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Totéž
platí i pro případné další osoby, které budou uvedeny ve smlouvě a budou mít
oprávnění převážet předmět pronájmu. Nájemce nesmí zapůjčit obytný
přívěs/automobil jiné osobě, než která je uvedená ve smlouvě jako další řidič. Po
započetí pronájmu není možné měnit ani přidávat další řidiče. Minimální doba
pronájmu u obytného přívěsu je 3 dny, u obytného automobilu je 5 dní.
V obytném přívěsu/automobilu je přísně zakázáno:
1.
2.
3.
4.

pohyb a vstup zvířat
provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání apod.).
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v obytném přívěsu/automobilu.
uvnitř přívěsu/automobilu převážet kola nebo jiné sportovní potřeby, které
by mohly poškodit vybavení obytného přívěsu/automobilu.
5. vstupovat do obytného přívěsu/automobilu ve venkovní obuvi, z důvodu
poškození podlahy. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru
účtujeme náhradu v plné výši.
6. používat chemické WC bez chemie a používat běžný toaletní papír

1.1 Platební podmínky a vratná kauce
●
●

●

Rezervace obytného přívěsu/automobilu probíhá telefonicky, emailem nebo
přes rezervační systém.
Předběžná rezervace obytného přívěsu/automobilu na daný termín platí
pouze 10 kalendářních dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační
záloha, která slouží jako blokace termínu.
Pokud nebude rezervační záloha v uvedené době uhrazena, obytný
přívěs/automobil bude dále nabízen jako volný.
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●

●

Rezervační záloha je stanovena na cca 50% u ceny pronájmu.
Doplatek je nutno uhradit nejpozději v den převzetí obytného
přívěsu/automobilu.
Před začátkem pronájmu tj. nejpozději v den vyzvednutí obytného
přívěsu/automobilu, je třeba složit do rukou pronajímatele vratnou kauci
15 000 Kč u obytného přívěsu a 25 000 Kč u obytného automobilu. Ceny
jsou uvedeny s DPH a za každý započatý den.

1.2 Storno podmínky
V případě odstoupení od smlouvy 40 a více dní před zapůjčením se rezervační
záloha vrací v plné výši proti administrativnímu poplatku 1.000,- Kč. Po této době
je záloha nevratná. Při předčasném ukončení nájmu a vrácení vozidla se
nevyužité nájemné nevrací.

1.3 Pronájem
Pronájem je sjednán na dobu určitou a nabývá platnosti podpisem smluvními
stranami a účinnosti nabývá okamžikem zaplacení rezervační zálohy.
Obytný přívěs/automobil se vyzvedává po 15 hodině /pokud není dohodnuto
jinak/ a vrací se v den ukončení pronájmu nejpozději do 12 hodin /pokud není
předem domluveno jinak/. Vrácení či půjčení vozu o víkendu, nebo ve svátek je
za jednorázový poplatek 1.000,- Kč vč. DPH, pokud není s pronajímatelem
dohodnuto jinak.
1. Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu a to bez udání důvodů.
2. Při poškození obytného přívěsu/automobilu v rozsahu bránícímu dalšímu
pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a
uhrazená záloha se pak vrací v plné výši.
3. Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní
údaje jsou pravdivá a zároveň souhlasí, že si pronajímatel udělá kopii OP,
ŘP, PAS adt. Kopii si může ve smyslu příslušného zákona na ochranu
osobních dat uschovat.
4. Nájemce se zavazuje seznámit se, se všemi podmínkami uzavíraného
právního úkonu, konkrétně s obsahem obchodních podmínek.
5. Po dobu pronájmu obytného přívěsu/automobilu pronajímatel neodpovídá
za zdraví a škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v
souvislosti s používáním zapůjčeného obytného přívěsu/automobilu.
6. V případě poškození karoserie hradí škodu nájemce.
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1.4 Předání a vrácení
●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

Předání a vrácení obytného přívěsu/automobilu se provádí na adrese
pronajímatele.
Převzetí obytného přívěsu/automobilu a seznámení se s jeho zařízením a
obsluhou trvá cca 45 minut. Nájemce bude seznámen s výškou, délkou a
šířkou obytného přívěsu/automobilu.
Při převzetí obytného přívěsu/automobilu bude vystaven předávací
protokol podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí.
Při vrácení obytného přívěsu/automobilu bude tento předávací protokol
opět podepsán oběma stranami a popřípadě v něm budou doplněny škody
a cena poškozených věcí. Ty budou odečteny z ceny kauce.
Vůz se Vám předává čistý, s plnou nádrží pohonných hmot a stejně tak se i
vrací. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje.
Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je
nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
Obytný přívěs/automobil musí být vrácen podle odst. III o pronájmu.
Při nedodržení doby vrácení obytného přívěsu/automobilu, bez předchozí
dohody, uhradí nájemce pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3000 Kč při
překročení doby vrácení do 24 hodin.
Překročí-li nájemce sjednaný termín vrácení předmětu nájmu o více než 24
hodin zavazuje se zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za každých
započatých 24 hodin smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
Dále i veškerou důvodnou náhradu, kterou na pronajímateli uplatní další
poškozený nájemce. Tato částka bude odečtena z kauce. Překročí-li
prodlení s vrácením předmětu nájmu 24 hodin, je toto považováno za
krádež a pronajímatel je oprávněn na nájemce podat trestní oznámení
příslušným orgánům.
Obytný přívěs/automobil vrací nájemce, popřípadě druhý řidič uvedený ve
smlouvě. Obytný přívěs/automobil musí být vrácen v odpovídajícím
stavu, tedy čistý, uklizený, musí být vyprázdněná a vypláchnutá
kazeta chemického WC.
Při vrácení neuklizeného a znečištěného obytného přívěsu/automobilu s
nevyprázdněnou a nevypláchnutou kazetou WC účtujeme 1 000 Kč. Při
silném znečištění /barva, olej atd./ účtujeme 5 000 Kč.
Pokud během cesty dojde k poškození obytného přívěsu/automobilu
oznamte tuto skutečnost neprodleně pronajímateli.
Nájemce je povinen vrátit po skončení nájmu rovněž veškeré doklady
vztahující se k obytnému přívěsu/automobilu - TP, zelená karta, pojištění.
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1.5 Pokuty a sankce
Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní
přestupky a jiné sankce dle zákona. Při ztrátě /TP, povinné ručení, SPZ, klíčů/ od
obytného přívěsu/automobilu bude nájemci účtována pokuta ve výši 4000,-Kč za
každý jednotlivý díl. Propálení či trvalé znečištění interiéru, exteriéru /barva, olej,
asfalt/ účtujeme 5000,-Kč. Poškození markýzy či stanu účtujeme 10 000,- Kč.
Oděrky na i v obytném přívěsu/automobilu - dle ceny opravy. Veškeré poškození,
ztráty se započítávají proti vratné kauci. V případě poškození většího rozsahu
/větší než složené kauce/ je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

1.6 Pojištění
Pronajatý obytný přívěs je zákonně pojištěn, obytný automobil je zákoně i
havarijně pojištěn. Havarijní pojištění je se spoluúčastí 5% tj min. 5 000,- Kč. V
případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v
plné výši.
Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

1.6.1 Pojištění se nevztahuje:
●
●
●
●

na použití alkoholických nápojů, omamných a jiných návykových látek
řidiče
při prokazatelném poškození obytného přívěsu/automobilu nájemcem
na případný požár způsobený v obytném přívěsu/automobilu
při vniknutí a poškození obytného přívěsu/automobilu, která způsobí cizí
osoba, hradí škodu nájemce.

1.7 Havárie a poruchy
1.7.1 V případě poruchy
●
●
●

kontaktujte telefonicky pronajímatele /pouze s jeho souhlasem je možné
realizovat veškeré opravy, nebo nákupy náhradních dílů/
vždy si nechte vystavit řádný doklad, ten Vám bude proplacen při vrácení
obytného přívěsu/automobilu
v případě menších poruch /lednice, bojler/ není majitel povinen poruchu
okamžitě odstranit
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1.7.2 V případě nehody
●
●
●
●
●

kontaktovat pronajímatele
vždy zavolat policii, sepsat protokol o nehodě a pořídit fotografie
sepsat všechny účastníky a svědky nehody
kontaktovat asistenční službu, pojišťovnu
nepojízdný obytný přívěs/automobil zabezpečit před dalším poškozením a
odcizením

Při krádeži, nehodě nebo poruše obytného přívěsu/automobilu nemá nájemce
nárok na výměnu ani jinou formu náhrady ze strany pronajímatele.
V případě nedodržení těchto pokynů a dalších povinností je nájemce odpovědný
za veškeré škody nebo následky nehody či krádeže. Nájemce je povinen obytný
přívěs/automobil zabezpečit proti krádeži, nenechávat jej na nehlídaných
parkovištích a v případě poruchy jej nezanechat bez dozoru.
Obytný přívěs/automobil je určený především pro parkování v kempech a
místech k tomu určených.

1.8 Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů a uděluji tímto Petru Fořtovi, Stádlec
155, Stádlec 391 62, IČO : 65023099, souhlas se zpracováním osobních údajů, a
to za níže uvedených podmínek po elektronickém odsouhlasení během vyplnění
online rezervačního formuláře.

1.8.1 Osobní údaje, které jsou zpracovány
●

jméno a příjmení

●

emailová adresa

●

telefonický kontakt.

1.8.2 Účel zpracování osobních údajů
Evidence údajů pro potřeby evidence rezervace karavanů a údajů potřebných pro
sepsání smlouvy.

1.8.3 Doba zpracování osobních údajů
Po dobu trvání smlouvy o pronájmu.
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