Obchodní podmínky
•

Předsmluvní informace

•

V této části naleznete klíčové informace o naší službě.

•

Pronajímatelem obytného auta je Pavel Fritz, se sídlem Dr. Milady Horákové 1636, 397 01 Písek

•

tel: +420 777 300 985, e-mail: fritz.pavel@seznam.cz,, www.obytkounacesty.cz

Předmětem služby je krátkodobý pronájem obytného auta Ford Transit 2,4 TDCI, 103 kW.
Nejkratší doba nájmu jsou tři dny.
Vůz je závazně rezervován uhrazením rezervační zálohy.

• Nájemné je sjednáno ve smlouvě jako součin denního nájemného a počtu dní pronájmu. Cena nájemného je bez
DPH, pronajímatel není plátcem DPH. V ceně nájemného nejsou zahrnuty náklady na běžný provoz a údržbu vozu
(palivo, voda do ostřikovače, čistící prostředky, dálniční známky a poplatky mimo území ČR, parkovné atd.). Tyto
náklady si hradí nájemce sám.
• Všechny platby nájemného, rezervační zálohy a vratné kauce jsou splatné hotově nebo bezhotovostně na účet
pronajímatele uvedený v záhlaví smlouvy před počátečním dnem nájmu
• Místem převzetí a vrácení vozu je sídlo pronajímatele, převzetí je možné od 18:00 počátečního dne nájmu,
vrácení je nutné do 16:00 posledního dne nájmu.
• Nad rámec nájemného nejsou nájemci účtovány žádné další platby, s výjimkou smluvních pokut a náhrady škody
způsobené za porušení smlouvy nájemcem.
• Je-li nájemce spotřebitel, může od této smlouvy odstoupit do okamžiku uhrazení rezervační zálohy. Po uhrazení
rezervační zálohy již odstoupit od smlouvy nelze. Nájemce je smlouvu dále oprávněn předčasně před počátečním
dnem nájmu ukončit zaplacením odstupného. Po počátečním dni lze smlouvu předčasně ukončit pouze z důvodů
ležících na straně pronajímatele (např. vada vozu bránící provozu a užívání).
• Specifikace vozu
• Vozem je Ford Transit 2,4 TDCI 103 kW.
• Vůz je pojištěn havarijním pojištěním a pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Pojistné smlouvy a příslušné
podmínky jsou k dispozici na webových stránkách pronajímatele.
• Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10.000 Kč.
• Osoby ani přepravované věci pojištěny nejsou a pronajímatel za ně nenese odpovědnost.
• Rezervace vozu

• Po ověření, že ve vámi požadovaném termínu je vůz k dispozici, si jej lze nezávazně rezervovat. Nezávazně lze
vůz rezervovat maximálně na 3 dni.
• Rezervace se stává závaznou současným splněním těchto podmínek:
• uzavření smlouvy o nájmu;
• úhradou rezervační zálohy na výzvu pronajímatele;
• zasláním kopie občanského a řidičského průkazu.
• Rezervační záloha na nájemné činí zpravidla 50% celkové výše nájmu, pronajímatel je oprávněn stanovit jinou
výši rezervační zálohy. Rezervační záloha je splatná hotově nebo bezhotovostně na účet pronajímatele.
• Není-li rezervační záloha uhrazena ve splatnosti, vůz není závazně rezervován a pronajímatel je oprávněn vůz
pronajmout jiné osobě.
• Nájemné a vratná kauce
• Celé nájemné (resp. doplatek nad rámec rezervační zálohy) ve výši sjednané ve smlouvě je nájemce povinen
uhradit nejpozději do počátečního dne doby nájmu.
• Spolu s nájemným se nájemce zavazuje uhradit vratnou kauci ve výši 20.000 Kč, která je určena ke krytí
případných škod, smluvních pokut nebo jiných pohledávek pronajímatele.
• Celé nájemné a vratná kauce je splatná hotově pronajímateli nebo bezhotovostně na účet pronajímatele.
• Není-li celé nájemné a vratná kauce uhrazena do počátečního dne nájmu, pronajímatel není povinen nájemci vůz
předat do užívání. Tím není dotčeno právo pronajímatele na nájemné.
• Pokyny pro převzetí vozu
• Nedohodnou-li se strany jinak, vůz bude připraven k předání v sídle pronajímatele ve 18:00 počátečního dne
nájmu. Počítejte, že předání vozu a seznámení se s jeho obsluhou trvá 30 minut.
• Při předání bude sepsán předávací protokol.
• Při předání zkontrolujte:
• že jste převzal klíče;
• že jste převzal nezbytné doklady k vozu (technický průkaz, zelená karta);
• stav palivové nádrže a ostatních provozních kapalin;
• že je vůz bez zjevných vad.
• Pokyny pro užívání vozu
• Maximální povolená rychlost vozu je 120 km/h. Překročení rychlosti může způsobit vady vnitřních konstrukcí,
instalací a rozvodů.

• Dodržujte závazná pravidla silničního provozu. Při zhoršeném počasí (déšť, sníh, mlha, vítr) dbejte zvýšené
pozornosti.
• Nájemce není oprávněn vůz užívat na území států mimo Evropského hospodářského prostoru a Turecka, jelikož
tyto státy nejsou kryty pojištěním vozu.
• Nájemce se zavazuje, že vůz nebude řídit žádná osoba bez příslušného řidičského oprávnění typu B a s praxí v
řízení minimálně 2 roky. Spolu s nájemcem mohou vůz řídit i jiné osoby, nájemce však nese za tyto osoby plnou
odpovědnost.
• Rozsvítí-li se kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži, natankujte na nejbližší stanici. Rozsvítí-li se jiná kontrolka,
odstavce vůz na nejbližším vhodném místě a kontaktujte pronajímatele pro další pokyny.
• Vůz nenechávejte neuzamčený bez dozoru.
• Vůz je vybaven dálniční známkou pro ČR. V případě průjezdu jinými státy je nájemce povinen uhradit příslušný
poplatek / známku dle pravidel státu průjezdu.
• Vůz je určen zejména pro parkování v autokempech a na dalších místech k tomu určených.
• Ve voze není dovoleno kouřit a rozdělávat otevřený oheň (svíčky, prskavky).
• WC není dovoleno používat bez příslušné chemie a s běžným toaletním papírem.
• Domácí zvířata lze ve vozu přepravovat jen s předchozím souhlasem pronajímatele. • V interiéru vozu není
dovoleno převážet kola, lyže, surfy ani jiné předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
• Ve vozu není dovoleno provádět jakékoliv nenávratné úpravy (vrtání, šroubování, polepování).
• Pokyny pro případ poruchy a/nebo vady vozu
• Při jakékoliv poruše, vadě na vozu bezodkladně kontaktujte pronajímatele pro další pokyny. Nesnažte se vady
opravovat sami. Neodborné zásahy mohou vést ke ztrátě tovární záruky na vůz a/nebo krácení pojistného plnění.
• Nepojízdný vůz vhodně zabezpečte proti dalším škodám a odcizením.
• Opravu veškerých škod na vozu, ať už způsobených nájemcem, osobami, za které odpovídá, anebo cizí osobou,
zajišťuje pronajímatel.
• Pokyny pro případ nehody a/nebo poškození vozu
• Nehodu a/nebo poškození cizí osobou bezodkladně oznamte příslušným orgánům (policie) a zajistěte
dokumentaci nehody (sepsání protokolů, fotodokumentace, kontakt na účastníky a svědky nehody). Nehodu a/nebo
poškození bezodkladně oznamte také pronajímateli.

