
Podmínky zapůjčení:  
a) Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel a na druhé straně nájemce.  
b) Uživatel převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje 
žádné viditelné poruchy. Dbá na kompletnost příslušenství vozidla.  
c) Uživatel převzetím OP potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k 
vozidlu, viz předávací protokol.  
d) Uživatel je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě, zničení nebo újmě na cizím 
majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. 
e) Uživatel nemůže s OP vycestovat do jiné země, než je ve smlouvě uvedeno.  
f) Použití OP k osobním obchodním nebo reklamním záležitostem či přepravě nákladu je možné pouze po 
zvláštní řádné písemné smluvní dohodě a dodržení všech zákonných podmínek.  
g) Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.  
h) Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, minimálně 10.000,-- Kč, součástí dokladů je i potvrzení o 
zákonném pojištění, zelená karta a sešit INFORMACE (Havarijní pojištění, pojištění Odpovědnosti z provozu 
vozidla + karta assistance). k) Uživatel se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné 
výši (spoluúčast 10 %, min. 10.000,-- Kč). Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené 
vozidlo, otevřená okna, parkování na odlehlém místě apod..) se zavazuje uhradit vzniklou škodu, mimo plnění 
pojišťovny.  
i) Pokud bude vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý 
takový den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobeným dalšímu uživateli. Toto neplatí v případě, že 
vozidlo mělo technickou závadu, či došlo k poškození OP bez zavinění uživatele. 
j) Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s pronajímatelem. Pokud bude 
nezbytná oprava OP, musí být informován pronajímatel.  
k) Při nehodě či při výskytu škody je uživatel povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele. Na 
místě nehody či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat 
vinu na jinou třetí osobu. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou pak v každém případě 
vyžadovány pronajímatelem k uhrazení od nájemce, mimo výši úhrady od pojišťovny. V každém případě je 
nájemce pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě.  
l) Při nedodržení platebních podmínek uživatelem může být pronajímatelem smlouva okamžitě zrušena bez 
náhrady uživateli. Při předčasném vrácení OP se peníze za nájemné nevrací.  
m) Smluvní pokuta za vrácení nevyčištěného vozu 3.000 Kč, silně znečištěného 5.000 Kč, ztráta TP/klíčů 3000 Kč. 
n) Storno podmínky: při zrušení smlouvy 30 dnů a méně před zapůjčením – 50 % nájmu OP, jinak 30%.  
o) V případě neočekávané události (vyšší moc, nehoda, velké poškození, ztráta vozidla) před termínem 
zapůjčení vozu si pronajímatel vyhrazuje právo dodání náhradního vozu stejných parametrů jako má 
sjednaný OP (týká se zejména parametru počet osob pro jízdu/spaní). V případě nedodržení těchto 
parametrů je nájemce oprávněn od smlouvy odstoupit a pronajímatel je povinen bezodkladně uživateli 
vrátit veškeré již poskytnuté finanční prostředky (záloha, doplatek, kauce).  
p) Vozidlo se předává v 10.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 15.00 hodin posledního dne půjčení, 
pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. V případě vyzvednutí OP 1. den mezi 17. – 18. hod a vrácení 
OP do 9.00 se účtuje daný den 50% denní sazby. Tyto údaje se značí na 1. stranu – část „Termín zapůjčení“.  
q) Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pronajímatel garantuje, že tyto osobní údaje nejsou dále předávány 
třetí osobě a není s nimi jinak nakládáno, než je nezbytně nutné k zápůjčce obytného přívěsu, dle platných 
zákonů ČR. Nájemce podpisem smlouvy nebo úhradou zálohy uděluje pronajímateli (Správci osobních údajů)  
souhlas se zpracováním osobních údajů. Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
v záhlaví této smlouvy.  
r) Úhradou výše uvedené zálohy nebo podpisem nájemce souhlasí s výše uvedenými podmínkami zapůjčení, 
gdpr a platebními podmínkami. 
 
Přílohy Předávací protokol OP (při předání vozu), kopie 2 dokladů totožnosti nájemce.  
 
Upozornění: Pokud je součástí výbavy OP markýza, za nepříznivého počasí nepoužívejte! Pojištění se na 
markýzu nevztahuje.  

 


