Všeobecné podmínky pronájmu obytných automobilů a přívěsů.
(tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o pronájmu mezi firmou DONAKO, s.r.o. – pronajímatelem, a zákazníkem – nájemcem)
1.

Obsah smlouvy . Předmětem smlouvy je výhradně pronájem obytného automobilu nebo přívěsu. Pronajímatel přitom neposkytuje žádné
cestovní služby.K uzavření smlouvy o pronájmu je nutné předložit 3 platné doklady (ŘP, OP,cestovní pas).
Součástí smlouvy je rovněž vyplněný a podepsaný protokol o převzetí a vrácení vozidla.

2.
2.1

Minimální věk, řidičský průkaz
Minimální stáří nájemce a řidiče je 21 let. Pro řízení obytných automobilů je dostatečný ŘP skupiny „B“ (nepřesahují 3.500 kg
hmotnosti). Pro používání obytných přívěsu je nutný ŘP skupiny „E“ (přesahují hmotnost 750 kg).

3.
Ceny nájmu
Jako nájem platí zásadně ceny z ceníku platného v době uzavření smlouvy. Při stanovení cen se berou v úvahu různá sezónní období.
Hlavní sezóna 3 je od 23 do 35 týdne, sezóna 2 je od 9 do 22 a od 36 do 44 týdne, sezóna 1 od 1 do 8 a od 45 do 52 týden.
Předání nebo vrácení vozidla mimo pracovní dobu je zpoplatněno á 500,- Kč bez DPH.
Cena obsahuje
nájem na určitou dobu
pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám se spoluúčastí nájemce 1.000 Kč u automobilů a 500 Kč u přívěsů
havarijní pojištění se spoluúčastí nájemce 5% nebo ve výši minimální částky stanovené v platné pojistné smlouvě , podle toho , která částka bude vyšší.
v případě neoznámení škodní události policii a nedodání protokolu o škodě hradí nájemce celou částku , kterou si pojišťovna odečte jako spoluúčast při likvidaci škody.
v případě odcizení vozidla v důsledku nedbalosti nájemce (nezabezpečení odstaveného vozidla – neuzamčení kabiny, neuzamčení řadící páky), u karavanu také zaparkování
odpojeného karavanu mimo hlídaná parkoviště nebo prostory kempu atd. hradí nájemce celou částku, kterou v důsledku jeho jednání odmítne uhradit pojišťovna.
neomezený počet ujetých kilometrů během doby pronájmu , pokud není uvedeno ve smlouvě jinak .
Pohonné hmoty a provozní náklady jdou k tíži nájemce. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
Denní sazby se účtují za každých započatých 24 hodin. Den předání a vrácení (viz níže) se účtují dohromady jako jeden den, pokud nepřekročí 24 hodin (neplatí při vrácení vozidla během
víkendu nebo svátků). Při vrácení po uplynutí písemně sjednané lhůty účtuje pronajímatel za každou započatou hodinu Kč 350,- (nebo za každý den zpoždění dvojnásobek denní sazby) a
vyhrazuje si právo převést na nájemce případné nároky na náhradu škody, kterou bude z důvodu opožděného předání vozidla uplatňovat další nájemce či jiná osoba. Obecně pronajímatel
nesouhlasí s automatickým prodloužením nájemního vztahu na dobu neurčitou, pokud užívání pokračuje.
Při každé výpůjčce se účtuje jednorázový servisní paušál ve výši Kč 2.500,- který zahrnuje
vnější mytí vozidla
dvě PB láhve
chemický přípravek do WC
vystavení zelené karty
seznámení s vozidlem včetně případné zkušební jízdy
Nájemce ručí za všechny poplatky, penále a pokuty, které vzniknou při používání vozidla během pronájmu, a to ne vinou pronajímatele.
4.
Rezervace a platební podmínky
Rezervace jsou závazné pouze po písemném potvrzení pronajímatele a po složení příslušné zálohy nájemcem.
Po uzavření nájemní smlouvy resp. písemném potvrzení rezervace se do 14 dnů platí záloha 20% příslušné ceny nájmu. Zbytek nájmu je splatný nejpozději 21 dní před začátkem nájmu. Platby
se mohou provádět buďto hotovostně přímo u pronajímatele nebo bankovními převody.Při odstoupení nájemce od závazné rezervace platí tyto storno poplatky:
do 60 dnů před nástupem cesty
20% ceny nájmu
od 60 dnů do 30 dnů před nástupem cesty
50% ceny nájmu
později
80% ceny nájmu
5.
Kauce
Zúčtovatelná kauce při zapůjčení obytného automobilu činí Kč 30.000,--, u přívěsu Kč 15.000,--.
Kauce je splatná při doplatku nájmu 21 dní před převzetím vozidla, v případě krátkodobé rezervace (kratší než 21 dní) ihned včetně ceny nájmu.
Při řádném vrácení vozidla pronajímatel kauci vrací. V opačném případě se s kaucí započítávají mimořádné náklady vzniklé nesprávným používáním vozidla během doby pronájmu nebo
v důsledku havárie (spoluúčast , atd. ).
.
6.
Ručení a pojistná ochrana
V případě škodní události se podílí nájemce na škodě do výše spoluúčasti na pojištění (viz bod 3.3).
Při zavinění škody úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, především při nezpůsobilosti k řízení způsobené alkoholem nebo drogami, odpadá omezení ručení. Totéž platí pro škody způsobené
nerespektováním značky 265 (průjezdná výška), tj. pro škody na střeše nebo přístavku způsobené nerespektováním celkové výšky vozidla.
Pokud nájemce ujel z místa nehody nebo porušil své povinnosti dle bodu č. 8
této smlouvy, ručí také v plném rozsahu, ledaže by porušení nemělo vliv na zjištění škodného případu. Nájemce ručí také neomezeně za všechny jím způsobené škody, které vznikly při
používání vozidla neoprávněným řidičem nebo k zakázanému účelu (b. 9), naloženým zbožím nebo neodborným zacházením s vozidlem.
Nájemce ručí za veškeré vůči němu resp. pronajímateli uplatňované škody, které nájemce během užívání předmětu nájmu způsobil třetím osobám.
7.
Chování při nehodách
Při havárii a škodách způsobených poškozením , odcizením nebo zvěří musí nájemce okamžitě vyrozumět policii a pronajímatele.
Nájemce musí nejpozději při vrácení vozidla předat pronajímateli zprávu o nehodě s náčrtkem. Ta musí obsahovat především jméno a adresu zúčastněných osob a případných svědků a
poznávací značky zúčastněných vozidel ( protokol o způsobené škodě od policie ).
Pokud je předpokládaná výše škody vyšší než vlastní ručení nebo vozidlo již není zcela bezpečné pro provoz, musí nájemce neprodleně informovat pronajímatele. V případě selhání počítadl
kilometrů, je nájemce povinen neprodleně vyhledat vhodný servis a závadu nechat odstranit.
8.
Opravy, které jsou nutné pro zajištění provozní a dopravní bezpečnosti vozidla může nájemce do ceny Kč 5.000 zadat ihned, větší pouze se souhlasem pronajímatele.
Náklady na opravu pronajímatel uhradí proti předložení příslušných originálních dokladů a vyměněných dílů, pokud za škodu neodpovídá nájemce.
9.
Oprávnění k používání a zakázané použití
Nájemce je povinen zapsat a na požádání oznámit pronajímateli jméno a adresu všech řidičů, kterým vozidlo, byť i na krátkou dobu přenechá. Nájemce ručí za jednání příslušného řidiče jako
za své vlastní.
Nájemci se zakazuje používat vozidlo: k účasti na motoristických akcích a testování vozidel, k přepravě snadno zápalných, jedovatých nebo jinak nebezpečných látek, k dalšímu pronájmu,
k jinému užití než smluvně ujednanému, např. provozování v terénu, který není určen k běžné jízdě.
S vozidlem je nutno zacházet šetrně a odborně, vždy jej řádně uzamknout. Je nutno respektovat předpisy důležité pro správné užívání vozidla. Nájemce se zavazuje kontrolovat, zda-li je
předmět nájmu v provozně bezpečném stavu.
Předání: pondělí až pátek 15 – 17 hodin. Vrácení: pondělí až pátek 9 – 11.30 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích není možno vozidla přebírat ani vracet, ledaže by to bylo výslovně
dohodnuto. Při předání absolvuje nájemce krátkou instruktáž pronajímatele o najímaném vozidle.
Při zapůjčení platí zákaz jakýchkoliv úprav (polepování, šroubování, vrtání a pod ). Před vrácením musí být vnitřní prostor vozidla řádně vyčištěn, vyprázdněna odpadní nádrž a kazeta WC
musí být vyprázdněna a vypláchnuta.
Sazba za opravu, vyčištění, dezinfekci a úklid znečištěného a poškozeného automobilu nebo přívěsu:
slabě - Kč 1.500,silně - Kč 5.000,- (olej, bláto, písek, lepidlo, barvy atd.)
při neodstranitelném poškození či znečištění – náhrada v plné výši.
Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot, tak jak ho při převzetí obdržel od pronajímatele. Pokud tak neučiní, vyúčtuje mu pronajímatel chybící
množství pohonných hmot včetně 50% přirážky.
.
10.
Zahraniční cesty v rámci Evropy jsou možné. Pro cesty do východních a mimoevropských zemí je nutný předchozí souhlas pronajímatele a zažádání o specielní pojistnou ochranu.
Cesty do válečných a krizových oblastí jsou zakázány.
11.

Připomínkové řízení
Případné připomínky nájemce vůči plnění smluvních podmínek ze strany pronajímatele je nutno uplatnit písemnou formou nejpozději 14 dní ode dne vrácení zapůjčeného vozidla.

12.

Závěrečná ustanovení
Ustanovení této smlouvy se řídí zákonnými předpisy platnými v České republice a případně spory mezi smluvními stranami se řeší podle občanského a obchodního zákoníku v platném
znění, přičemž příslušnost soudu je dána sídlem pronajímatele.

