
Podmínky půjčení karavanu 

CAPRON SUNLIGHT C47D 

             Základní podmínky 

• minimální věk řidiče 22 let, řidičský průkaz sk. B, 2 roky praxe v řízení 
• při předání vozu je nutné předložit dva doklady totožnosti (platný ŘP, OP nebo pas) 
• soupravu s karavanem smí řídit pouze nájemce, nebo osoba uvedená ve smlouvě 
• minimální délka nájmu v letní sezóně (červen-srpen) je 5 dnů 
• při předčasném ukončení pronájmu karavanu se nájemné nevrací 
• je důrazně zakázáno dělat jakékoli úpravy na karavanu (lepení, vrtaní atd.) 

              Převzetí vozu 

• karavan nájemce přebírá a vrací v rozmezí 9.00 – 18.00 na adrese uvedené ve smlouvě 
• předání, vrácení karavanu a seznámení se s zařízením a obsluhou karavanu trvá cca 45 min.  
• karavan se předává a vrací v čistém stavu a vždy s vyprázdněnou a vypláchnutou kazetou WC a 

vypuštěnou odpadní nádrží 

              Platební podmínky 

• po rezervaci karavanu na portálu ForJoy.cz je nutné do 2 pracovních dnů uhradit zálohu ve výši 
20% celkové částky pronájmu, info k zálohové platbě obdržíte e-mailem. 

• doplatek nájemného je nutné doplatit nejpozději 15 dnů před vyzvednutím karavanu 
• před zapůjčením karavanu požadujeme složení kauce 15.000 Kč  
• k ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 900 Kč  

              Nehoda nebo porucha 

• nájemce je povinen neprodleně telefonicky pronajímateli ohlásit jakoukoliv závadu, poruchu či 
škodu na karavanu 

• veškeré opravy, nákup náhradního dílu je možné realizovat pouze se souhlasem pronajímatele 
• při nehodě nebo neoprávněném vniknutí do vozu je nájemce povinen vždy volat policii a nechat 

si provést písemný zápis doložený fotodokumentací 

              Storno podmínky 

• 30% z nájmu 15 – 30 dní před zapůjčením 
• 50% z nájmu 7 – 14 dní před zapůjčením 
• 80% z nájmu 3 – 6 dní před zapůjčením 
• 100% z nájmu do 48 hodin před zapůjčením 

              Sankce 

• nevyprázdněná kazeta WC – 500,- Kč 
• neuklizený interiér – 500,- Kč 
• silné znečištění interiéru nebo exteriéru dle skutečných nákladů na úklid 
• ztráta klíčů nebo dokladů – 5.000,- Kč 
• při pozdním vrácení je účtován dvojnásobek ceny pronájmu za každý den prodlení 


