
Zkrácené podmínky pro pronájem obytného vozidla 

- Nájemce musí starší 23 let a  řidičské oprávnění skupiny B vlastnit minimálně 3 roky 

- Pronájem je možný v jakýkoliv dohodnutý den. Nájemné se počítá na jednotlivé kalendářní 

dny. Zahájením nájmu se rozumí dohodnutý den v 8 hod předáním vozidla (počítejte min 

30min) pokud není dohodnuto jinak,  ukončení nájmu je vrácení vozidla pronajímateli v 17 

hod, pokud není dohodnuto jinak 

- Pro sepsání nájemní smlouvy je třeba, aby zájemce měl dva platné doklady 

- Nájemné zahrnuje limit ujetých kilometrů . při pronájmu do 7-mi dnů 300km/den, , při 

pronájmu nad 8 dní je bez omezení ujetých kilometrů zvýšení nájemného za každý ujetý 

kilometr nad stanovený limit se účtuje 6,-Kč/km 

- je zakázáno dělat jakékoliv úpravy např. polepování, lepení, šroubovaní…. 

- Ve vozidle je zákaz kouření včetně IQOS a používat otevřený oheň (svíčky..) s výjimkou 

vestavného plynového vařiče 

- Nájemce je povinen využívat všechny nainstalované zabezpečovací systémy  

- Nájemce nesmí přetěžovat vozidlo, včetně garáže 

- Ve vozidle, za jízdy,  smí být jen počet osob dle informací v technickém průkazu 

- Markýza smí být použita pouze za přítomnosti posádky vozidla a příznivého a bezvětrného 

počasí 

- Před započetím jízdy je třeba zkontrolovat uzavření všech oken, zajištění všech volných 

předmětů v interiéru a také v garáži vozidla. Nutná je kontrola správného uzavření kazety 

markýzy 

- Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy   pro provoz na pozemních 

komunikacích ve státech, kde se vozidlo nachází 

- Nájemce ručí za všechny pokuty, poplatky a penále, které vzniknou užíváním nájemcem a to i 

když jsou pronajímateli doručeny po ukončení nájmu 

- Pokud nájemce během nájmu použije hasicí přístroj, autolékárničku nebo rezervní kolo, tak 

to musí dokoupit nebo nechat opravit 

- Při použití držáku na kola je nezbytně nutné opatřit toto zařízení reflexní desko, která je ve 

výbavě vozidla 

- Doporučená rychlost při přejíždění zpomalovacích retarderů je 10km/hod. Hrozí utržení 

držáku zatíženého jízdními koly  

Platební podmínky 

- Rezervací se rozumí blokace termínu, která bude provedena až po zaplacení zálohy 50% ceny 

pronájmu 

- Doplatková faktura musí být zaplacena ve splatnosti tj. většinou 3 týdny před nájmem 

- Vratnou kauci hradí nájemce v hotovosti, nebo převodem. V den zahájení nájmu musí být 

kauce přisána na účet 

- Pronajímatel si vyhrazuje právo zadržet  kauci až do úplného vyčíslení  způsobené škody 

- Pronajímatel si vyhrazuje krátit vratnou kauci z důvodů náhrady škody, kterou nelze pokrýt 

havarijním pojištěním, jako spoluúčast na škodě, pokrytí nákladu opravou poškození, ztráty 



nebo zcizení věcí, které jsou přímo spojeny s vozidlem nebo byly součásti pronájmu 

příslušenství 

- Pokud vzniklá škoda je vyšší než vratná kauce, tak nájemce je povinen tento rozdíl doplatit do 

7-mi dnů od vystavení a doručení faktury 

- STORNO 60dní před zapůjčením 20%, 30dní před zapůjčením 50%, 15dní před zapůjčením 

80%, v den započetí nájmu 100% 

- V případě předčasného vrácení vozidla se rozdílné nájemné nevrací 

 

Podmínky předání a vrácení vozidla 

- Obytný automobil je při předání nájemci vždy kompletně čistý uvnitř i zvenku. WC je 

nachystáno na okamžité používání a jsou nachystány také náhradní chemikálie. Pitná voda je 

doplněna do 100%, nebo dle dohody. Ve výbavě je také plná 10kg plynová láhev. Palivová 

nádrž je plná na 100% 

- Při převzetí vozidla nájemcem budou vysvětleny všechny funkce dostupných zařízení 

chemické WC, plyn sporák, funkce nádrží na pitnou vodu, klimaticace, plynové topení a ohřev 

teplé vody, lednice, venkovní markýza 

- V den zahájení nájmu bude sepsána smlouva o pronájmu, která bude obsahovat úplné 

obchodní podmínky a dojde i k předání 1x sady klíčů, malý TP, zelenou kartou, průkaz o 

zákonném pojištění, havarijní pojištění a pokyny pro užívaní zařízení umístěných ve vozidle. 

- Při vracení vozidla vyžadujeme doplněnou palivovou nádrž, uklizený interiér a čistá karoserie. 

Nádrž na pitnou vodu a nádrž pro chemické wc musí být prázdné, v opačných případech se 

účtují poplatky za provedení těchto prací 

- Příplatek za neuklizené a nevyčištěné auto je 1200,-Kč 

- Příplatek za nevyprázdněné nádrže je 1000,-Kč 

- Příplatek za znečištěnou karoserii je 1200,-Kč 

Podmínky při škodné události a pojištění 

- Vozidlo je havarijně pojištěno včetně odcizení a vandalismu na území celé Evropy se 

spoluúčasti  10.000,-Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Součastně má 

vozidlo uzavřeno zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel. 

- Havarijní pojištění se nevztahuje na: 

 škody vzniklé v důsledků porušení zákazu konzumace alkoholu, omamných a 

psychotropních látek, před a za jízdy vozidlem 

 poškození pneumatik a disků 

 zavazadla a přepravovaný náklad 

 ztrátu vybavení vozidla a pronajatého příslušenství, pokud nedošlo k násilnému vniknutí 

do vozidla 

 škody vzniklé na interiéru vozidla, pokud nevznikly vlivem dopravní nehody nebo 

násilným vniknutím 

 odcizení vozidla pokud nebylo uzavřeno a uzamčeno 

 zpronevěru vozidla 



- veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus) 

zjištěným i nezjištěným pachatelem a v důsledku dopravních nehod musí být vždy řešena 

s příslušnou policii daného státu, kde se vozidlo nachází. 

- při každé vzniklé škodě na vozidle je nájemce povinen bezodkladně informovat asistenční 

službu ALLIANZ +420 241 170 000 a pronajímatele  

- u škod které neumí nájemce dokázat, že byly způsobené třetí osobou, zápisem policie, budou 

považovány za škody způsobené nájemcem 

- nájemce se po dobu nájmu chová tak, aby pronajímateli nevznikla škoda, řídí se manuálem 

na používání vozidla 

Podmínky při nehodě nebo poruše vozidla 

- V případě dopravní nehody je nájemce povinen sepsat všechny účastníky a svědky nehody ( 

jméno, příjmení, adresu, foto SPZ účastníků nehody a dále fotodokumentaci vznilké dopravní 

situace 

- Nepojízdné auto je nájemce povinen zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením 

- Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá nárok od pronajímatele na výměnu 

vozidla ani na jiné náhrady, nad rámec sjednaných asistenčních služeb 

- Vznikne-li potřeba provést na vozidle opravu i bez pojistné události, oznámit tuto skutečnost 

pronajímateli a tek rozhodne způsobu opravy v autorizovaném servisu 

 

 

 

 


