
 

 

Všeobecné obchodní podmínky 
 

Podmínky zapůjčení, platba, převzetí a vrácení vozidla 
• Minimální fakturovaná doba (doba půjčení) 3 dny, červen – srpen 7 dnů 

• V případě opakovaného pronájmu, nebo pronájmu na dobu 1 měsíc a více jsou ceny sjednány smluvně 

• Nájemce je povinen splatit rezervační zálohu ve výši 30 % z celkové částky pronájmu, a to do 3 pracovních dnů od obdržení rezervační faktury 

• Nájemce doplácí částku za pronájem v plné výši předem (nejpozději 30 dnů před zapůjčením vozu). Nájemce spolu s nájemným skládá kauci 

v příslušné a předem dané výši. Hotově lze kauci platit v den půjčení vozidla, převodem na účet je přijetí platby požadováno 3 dny předem 

• Vratná kauce na vozidlo činí 25 000 Kč  

• Podmínkou pro půjčení vozidla je řidičské oprávnění skupiny B, minimální praxe v řízení motorového vozidla 2 roky a minimální věk 21 let 

• Vozidlo smí řídit pouze osoby uvedené ve smlouvě jako řidiči (za předpokladu, že splňují všechny podmínky) a osoba uvedená jako nájemce 

• Při zapůjčení je nutné předložit 2 platné doklady (ŘP, OP, pas), v případě firem výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list 

• Vyzvednutí a vrácení vozidla je možné i mimo provozovnu (po předchozí domluvě) 

• Vozidla se vrací v nepoškozeném a čistém stavu, s prázdným WC i odpadní nádrží!!! Vnější mytí vozidla je v ceně pronájmu  

• Vozidlo se předává a zároveň vrací s plnou nádrží pohonných hmot 

• Vodu a PB láhve nájemce před vrácením vozu nedoplňuje 

• Předání vozidla je možné v den půjčení mezi 8-9 hodinou, vrácení vozidla se provádí poslední den do 17. hodiny (nebo po případné telefonické 

domluvě) 

 

 

Pojištění vozidla a povinnosti nájemce při poruše 
• Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 20 %, minimálně 20 000 Kč (strhává se z kauce) 

• Vozidla jsou v záruce Fiat (výrobce), oprava musí být provedena v autorizovaném servisu. Asistenční služba: Fiat Camper Assistance – 

0080034281111, 24 hodin denně  

• Pojištění vozidla obsahuje: povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění čelního skla, odtah vozidla do ceny 15 000 Kč.    

• Pojištění se vztahuje na státy Evropy: dle zelené karty 

• Jakákoliv porucha vozidla musí být neprodleně po telefonu ohlášena pronajímateli  

• Nájemce je povinen ohlásit veškeré nehody vozidla policii a pronajímateli (vniknutí neoprávněné osoby, živelné pohromy, nehody všeho druhu) a je 

povinen vyčkat na sepsání protokolu (zprávy) o vyšetření této události 

• Nájemce je povinen ohlásit pronajímateli škody vzniklé provozem vozidla na vozidle, zdraví či majetku třetí osoby, škody na vybavení vozidla, 

rovněž i ztráty či odcizení registračních značek, OTP atd. 

 

Vybavení vozidla 
• Nájem obsahuje 2 PB lahve, chemikálie a toaletní papír do WC 

• Možnost zapůjčení dalšího kempinkového vybavení a doplňků, např. gril, centrála 

• V ceně pronájmu je obsažena česká dálniční známka, chemie do WC, PB lahve, kempové kabely (přípojka + redukce) a kempový nábytek 

• Součástí vozidel nejsou lůžkoviny, nádobí je součástí vybavení vozidla. Seznam vybavení je součástí předávacího protokolu.      

• Součástí vybavení vozidla je hasicí přístroj a lékárnička, při použití je nájemce povinen tyto věci zakoupit nové 

 

Pokuty a penále 
• Po složení zálohy a zrušení termínu se účtuje tzv. stornopoplatek, výše částky stornopoplatku je odvozena níže: 

• do 60 dní před rezervovaným termínem 10 % z nájmu 

• do 45 dní před rezervovaným termínem 30 % z nájmu  

• do 30 dní před rezervovaným termínem 50 % z nájmu  

• do 7 dnů (včetně) před sjednaným termínem výpůjčky nebo v den výpůjčky vozidla 100 % z ceny  

• !! Veškeré zásahy na vozidle a montáže či demontáže (technické, vizuální atd.) jsou přísně zakázané!! 

• V prostorách vozidla je kouření zakázáno!!  

• Při trvalém znečištění nebo poškození je škoda nájemcem uhrazena v plné výši 

• Sankce za vrácení znečištěného vozidla a poplatek za vyčištění, desinfekci a úklid vozidla:  

Vrácení běžně znečištěného vozidla: bez poplatku 

Znečištěné vozidlo (nevyprázdněné WC, odpadní nádrž atd.) 1 500 Kč vč. DPH  



 

 

• Havarijní pojištění se neuplatňuje při ztrátě nebo poškození příslušenství vozidla (tato škoda je stržena ze složené kauce, v případě škody vyšší než 

je složená kauce je nájemce povinen tento rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů 

• V případě, že je vozidlo vráceno později, než je uvedeno ve smlouvě, je pronajímatelem účtována pokuta nájemci ve výši 12 000 Kč za každých 

nově započatých 24 hodin prodlení. 

• Za ztrátu dokumentace k vozidlu (servisní knížka, zelená karta, osvědčení o registraci vozidla atd.) nebo ztrátu klíčů od vozidla je pronajímatelem 

účtována pokuta nájemci až do výše 10 000 Kč/položka. 

 

Poplatky 
• Za seznámení nájemce s vozidlem se poplatek neúčtuje, cca. 45 – 60 min. 

• Počet km/den je neomezený při pronájmu vozidla nad 3 dny. Při pronájmu do 3 dnů je denní limit 300 km/den, při překročení tohoto limitu je 

účtován poplatek 6 Kč/km vč. DPH (doplacení najetých kilometrů přes tento limit v případě doby pronájmu do 3 dnů je hrazen nájemcem hotově při 

vrácení vozidla) 

• Servisní poplatek 1 500 Kč při pronájmu na 3 a méně dní, jinak se poplatek neúčtuje (servisní poplatek nájemce hradí hotově při převzetí vozidla) 

• Min. doba pronájmu je 3 dny, v období červen – srpen 7 dnů 

 

Ostatní 
• !! Veškeré zásahy na vozidle a montáže či demontáže (technické, vizuální atd.) jsou přísně zakázané!! 

• V prostorách vozidla je kouření zakázáno!! 

• Po dobu pronájmu je možno v našem areálu (bez ostrahy) zanechat bezplatně Vaše vozidlo (klíče od vozidla si ponechává majitel u sebe). 

3R service s. r. o. nenese zodpovědnost za toto vozidlo. 

• Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu dopravního prostředku a poskytnutí služeb. 

 

 

 

 

V …………………       dne ……………… 

 

 

 

 

…………………………………………….   ……………………………………………. 

 

             pronajímatel         nájemce 

 

 

 


