
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU 

OBYTNÉHO PŘÍVĚSU 

 

Před rezervací obytného vozidla si předčtěte naše podmínky pronájmu. Jejich přesné znění obdržíte 
ve smlouvě o pronájmu. 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

  všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavírané nájemní smlouvy 

  potřebné doklady pro uzavření nájemní smlouvy: občanský průkaz i řidičský průkaz 
s příslušnou skupinou „B“ (u firem navíc živnostenský list nebo výpis z obchodního 
rejstříku) 

  minimální věk nájemce 21 let 

  minimální praxe v příslušné skupině „B“ 3 roky 

  minimální doba pronájmu 4 dny (v případě kratší doby, bude počítán servisní 
příplatek 1.300,- Kč) 

  soupravu smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další 
řidiči (musí splňovat stejná kritéria jako nájemce) 

  Ve vozidle je přísně zakázáno kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, 
šroubováním, demontáží částí apod.) 

PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ OBYTNÉHO PŘÍVĚSU 

  pronajímatel vozidlo předává po přezkoušení příslušenství, čistý s dvěma plnými 
lahvemi propan-butanu, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro 
užívání chemického WC 

  plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. 

  pronajímatel vozidlo předvede a vysvětlí funkčnost a jeho vybavení, které je 
nedílnou součástí přívěsu. 

  dále předá všechny doklady k vozidlu. 

  vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněná odpadní nádrž 
chemického WC 

  běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce neodstraňuje, nádrž odpadní vody 
nemusí být vyprázdněná 

  vozidlo se předává v první den nájmu mezi desátou a sedmnáctou hodinou a vrací se 
v poslední den pronájmu mezi osmou a patnáctou hodinou, vždy po předchozí telefonické 
dohodě s pronajímatelem 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

  ceny půjčovného jsou uvedeny níže  

  kauce je ve výši 10.000,- Kč 



  při sjednání termínu půjčení obytného přívěsu je nutné složit nejdéle do 3 
pracovních dnů zálohu ve výši 3.000,- Kč v případě rezervace v termínu od září do června, v 
případě termínu červenec a srpen je záloha 5.000,- Kč 

  doplatek nájemného a kauci zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní 
dny před převzetím přívěsu nebo v hotovosti při jeho převzetí. 

  V ceně nájmu je již zahrnuto vše, bez dalších doplatků 

  nad rámec půjčovného NENÍ počítáno žádné kilometrovné 

SANKCE 

  za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, servisní knížky nebo 
ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 3.000,- Kč za každou ztracenou 
položku 

  v případě vrácení hrubě znečištěného vozu nebo nevyprázdnění odpadní nádrže na 
chemické WC účtuje pronajímatel smluvní jednorázovou pokutu ve výši 3.000,- Kč 

  v případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě (a bez dřívější 
telefonické dohody s pronajímatelem, která je oboustranně potvrzena e-mailem nebo SMS 
zprávou) účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každých započítaných 
24hodin prodlení 

PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ PRONAJATÉHO OBYTNÉHO PŘÍVĚSU 

  platí přísný zákaz provádění úprav na vozidle. 

  nájemce nesmí za žádných okolností poškozovat ani jinak manipulovat s 
podvozkovou částí vozu. 

  nájemce nesmí vozidlo pronajímat třetí osobě a dávat jej do zástavy třetí osobě. 

  nájemce musí pečovat o vozidlo tak, aby na něm nevznikla škoda a udržovat ho v 
čistotě. 

  vozidlo lze užívat pouze dle smluvních dohod mezi pronajímatelem a nájemcem. 

  nájemce se zavazuje, že vozidlo nebude používáno k páchání trestné činnosti a na 
provozní komunikaci i mimo ni jej bude užívat dle platných dopravních předpisů v daném 
státě. 

NEHODY A PORUCHY 

  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 doklady o provedení šetření. 

  vozidlo je kryto zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v 
autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat 
bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak 

  pro případ nehody, živelné události nebo odcizení jsme sjednali kompletní havarijní 
pojištění 



POJIŠTĚNÍ VOZU 

  vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s 
uzemní platností dle zelené karty vozidla, jsou ALL-RISK havarijně pojištěny se 
spoluúčastní 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 předmětu 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-ti pracovních dnů 

CENÍK ZAPŮJČENÍ OBYTNÝCH VOZŮ    

TERMÍN 4 DNY 5 AŽ 7 DNŮ 8 AŽ 20 DNŮ 21 DNŮ A VÍCE 

LEDEN, ÚNOR, LISTOPAD, PROSINEC: 1.130 ,- 1.075 ,- 1.020 ,- 960 ,- 

BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN: 1.340 ,- 1.230 ,- 1.120 ,- 1.080,- 

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN: 1.460 ,- 1.350 ,- 1.190 ,- 1.110 ,- 

 

Ceny půjčovného v CZK za jeden den s DPH 

 

 
 


