
Podmínky pronájmu 
PODMÍNKY PRONÁJMU OBYTNÉHO VOZU 

• při opakovaném pronájmu, nebo pronájmu na více než 30 dní – smluvní ceny 
• v letní sezóně (červen – srpen) je minimální doba pronájmu 5 dní 
• vozidla jsou pojištěna s 10% spoluúčastí, minimálně však 10.000,-Kč, likvidace 

pojistné události je zpoplatněna částkou 3.000,-Kč 
• nájemné se hradí v plné výši předem, nejpozději v den převzetí vozidla zákazníkem 
• vratná kauce 25.000,-Kč se skládá při převzetí vozidla 
• při převzetí vozidla je nutné předložit min. dva doklady totožnosti (OP, ŘP, cestovní 

pas, apod.) 
• na vozidle je zakázáno provádět jakékoli úpravy 
• vozidla se vrací uvnitř uklizená, s prázdným WC i odpadní nádrží!!! Ve stejném stavu 

jak zákazník vozidlo vrátí, bude vozidlo předáno dalšímu zákazníkovi. Vnější mytí 
vozidla je v ceně pronájmu. 

• sazba za vyčištění znečištěného vozu je 1.500,-Kč + DPH 
• sazba za vyčištění silně znečištěného vozu je vyčíslena dle skutečných nákladů 
• zaškolení obsluhy obytného vozu ZDARMA 
• při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací 
• při pozdním vrácení je účtováno 5.000,-Kč za každý započatý den po plánovaném 

termínu vrácení, pokud není předem domluveno jinak 

V CENĚ PRONÁJMU JE 

• česká a rakouská dálniční známka 
• chemie do WC 
• 2ks PB láhev 
• redukce pro připojení k elektrice 
• prodlužovací kabel 
• kempinkový nábytek 
• koberec pod markýzu 
• nádobí (popis v protokolu) 
• vyrovnávací klíny 

STORNO PODMÍNKY 

• 10% z nájmu 46-60 dní před zapůjčením 
• 30% z nájmu 30-45 dní před zapůjčením 
• 50% z nájmu 16-29 dní před zapůjčením 
• 80% z nájmu 3-15 dní před zapůjčením 
• 100% z nájmu do 48 hodin před zapůjčením 

 

 

 



 

PŘEBÍRÁNÍ OBYTNÉHO VOZU V PŮJČOVNĚ 

Vždy je lepší, když si pro vozidlo přijede řidič, v doprovodu minimálně ještě jednoho člena 
posádky, který bude proškolen o obsluze obytného vozu společně s řidičem. 
Je sepsán protokol o stavu vozidla, výbavy a případného poškození. Tento protokol slouží 
jako jediný dokument o stavu vozidla při jeho vracení a podle něj se bude obytný vůz 
technikem od zákazníka přebírat. Pokud se na vozidle objeví nové poškození, nebo bude 
chybět část výbavy, budeme tuto škodu požadovat po vás a odpovídající částka bude 
odečtena z vratné zálohy. V případě, že bude škoda kryta pojistnou smlouvou, bude po 
nájemci požadována spoluúčast, která je 10% z pojistné události (minimálně však 10.000,-Kč) 

RADY NA CESTU 

Obytným vozem se může vydat prakticky kdokoli, kdo vlastní ŘP skupiny B, je obezřetný a 
pozorný. Obytný vůz je mnohem větší než osobní auto (měří na výšku až 3,2 m a na délku až 
7,5m + nosič na kola) a tak je potřeba dbát zvýšené pozornosti při podjíždění mostů, pergol, 
altánů, najíždění na trajekt, pakování, couvání, otáčení, atd. 
Před jízdou je potřeba zajistit všechny předměty ve vozidle proti samovolnému pohybu, mít 
zavřená všechna okna, dveře a skříňky nástavby a překontrolovat uložení nákladu, apod. 
 

I při sebemenším popojíždění je nutné zasunout schůdky, markýzu a stabilizační nohy! 

Ve vozidle nikdy nenechávejte na viditelném místě žádné cennosti, jako například peníze, 
doklady, počítače, kamery, fotoaparáty atd., a vždy se snažte parkovat a nechávat vozidlo 
bez dozoru na veřejných místech s vysokou frekvencí kolemjdoucích, nebo projíždějících 
vozidel. Obytná auta jsou často terčem zlodějů a je lepší zaparkovat na placeném a hlídaném 
parkovišti, či kempu a předejít tak na dovolené zbytečným komplikacím. Pozor také při 
parkování v nákupních centrech. Vždy je lepší nechat jednoho člena posádky uvnitř vozu. 

 


