
Všeobecné podmínky
příloha č. 1

• Možnost víkendových pronájmů. 

• Vratná kauce na karavan dle typu (nájemné a vratná kauce jsou splatné při vyzvednutí
karavanu).

• Při rezervaci karavanu účtujeme nevratnou zálohu 500,- Kč, která bude při vyúčtování
pronájmu odečtena.

• K zapůjčení karavanu je třeba předložit 2 platné doklady totožnosti (OP a pas/ŘP).

• V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.!

• Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (šroubování, vrtání, polepování atd).

• Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru karavanu účtujeme náhradu
újmy v plné výši.

• V případě předčasného ukončení pronájmu nevzniká nárok na vrácení nájemného.

• Karavan se předává dle dohody (i o víkendu).

• K řízení soupravy automobilu a karavanu Vám postačí řidičské oprávnění sk. B, pokud
celková váha karavanu a automobilu nepřekročí 3.500 kg. V opačném případě je nutné
řidičské oprávnění sk. E (příloha č. 3).

• Jestliže dojde k poškození  karavanu (dopravní  nehoda,  živelná událost,  vandalismus
atd.)  nebo poškození  jiné věci  karavanem, je nutné vždy přivolat  polici  a  nechat si
vystavit zápis o události pro pojišťovnu a ihned o této události informovat pronajímatele
na tel.: +420 603 888 959.

• Jakoukoli, byť sebemenší škodu, je nutno při vrácení karavanu oznámit pronajímateli.

• V     případě ztráty klíčů nebo poškození zámku bude vybrána pokuta 1.000,- Kč

• V případě neznalosti obsluhy některého ze zařízení karavanu nebo rady v nouzi, může
nájemce volat na telefon: +420 603 888 959.

• Zákazník  nesmí  karavan  dále  pronajímat,  provozovat  s ním  výdělečnou  činnost  a
používat ho k účelům, ke kterým není určen (k přepravě nebezpečných a rozměrných
nákladů, zakázaných látek apod.).

• Karavan předáváme čistý a uklizený a takový přebíráme zpět. Při vrácení neuklizeného
karavanu  (WC,  koupelna,  kuchyně  atd.)  účtujeme  částku  500,-  Kč.  Při  znečištění
olejem, barvou atd. účtujeme částku 2.000,- Kč.

• V     případě nevyčištění WC (vylití a vypláchnutí) bude vybrána pokuta 1.000,- Kč


