VANKO CZ s.r.o. , Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun,
IČ: 27511936, DIČ: CZ27511936
č.ú.: 1216148359/0800
Tel: 603 460 585
email: info@lakaravany.cz
web: www.lakaravany.cz

Smlouva o pronájmu obytného vozu č:
uzavřená mezi
pronajímatelem: Vanko CZ s.r.o., Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun
IČ: 27511936; tel: 603 460 585
a
nájemcem:

jméno a příjmení / název firmy:
RČ / IČ:
OP / ŘP / DIČ:
adresa:
telefon:
Osoby řídící vozidlo:
Jméno a Příjmení

RČ

ŘP, OP

Adresa

Telefon

Předmětem smlouvy je pronájem /zapůjčení/ obytného vozidla včetně vybavení a případně specifikovaného
příslušenství pronajímatelem nájemci na dobu dle této smlouvy

Druh vozidla:
Typ:
VIN:
Rok výroby:
SPZ:
Příslušenství:

……………………………………………..

1. Termín zapůjčení
Platnost smlouvy od………….……….

do…………………………

Místo a čas předání:
Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun

čas:………………………

Místo a čas vrácení:
Dukelských hrdinů 91, 56301 Lanškroun

čas: ..................................

Vozidlo se předává od 14:00 – 16:00h prvního dne půjčení a vrací se od 8:00 – 10:00h posledního dne půjčení
pouze ve všední (pracovní) dny, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.
Pokud je vůz předáván nebo přebírán o víkendech, nebo mimo pracovní dobu je účtován poplatek ve výši
2.000,- Kč.

2. Povolené země: Evropa (vyjma Ukrajiny, Ruska a Běloruska)
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3. Nájemné
Denní nájemné vůz:
Denní nájemné příslušenství:
Počet nocí:
Celkem:

vč. DPH

V ceně nájemného je zahrnuto vybavení vozidla:
jídelní sada /není vhodná do mikrovlnné trouby/, příbory, hrníčky na čaj, sklenice, hrneček s podšálkem na
espresso – vše pro 4 osoby;
nádobí varné, skládací umyvadlo; skládací vědro 10l, odkapávač na nádobí, kufr s nářadím
skládací stůl, skládací křeslo 4x, stolička plastová, plynová lahev 1-2ks, kabel buben 25m, adaptér 2x
V ceně nájemného není zahrnuto: povlečení, prostěradla, ložní prádlo, ručníky

4. Převzetí a vrácení vozidla
a) Vozidlo je předáváno s plnou nádrží pohonných hmot /nafta/ a vrací se s plnou nádrží.
Dotankovat je možné při vrácení vozidla v areálu firmy Vanko CZ a uhradit pohonné hmoty přímo na
prodejně.
b) Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje.
c) Odpadní nádrž a nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě
účtujeme vždy servisní poplatek 1.500,-Kč za vyprázdnění.
Převzetí a předání vozu zabere přibližně 30 – 60 minut a je třeba s tím počítat. Vůz je vybaven hasicím
přístrojem a lékárničkou, při jejich použití je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.
Pronajímatel při předání a vrácení vozidla vyplní „Předávací protokol vozidla“, který se nájemce zavazuje
podepsat. Nesouhlasí-li nájemce s údaji uvedenými v tomto protokolu, je povinen vznést vůči obsahu písemnou
námitku do protokolu s uvedením důvodu svého nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v Předávacím protokolu
vozidla nebude brán zřetel.
Nájemce podpisem Předávacího protokolu vozidla výslovně prohlašuje a uznává, že:
a. byl seznámen se stavem vozidla a jeho vybavením, vozidlo je v provozuschopném a čistém stavu a
nevykazuje žádné viditelné poruchy.
b. nebude manipulovat s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Dbá na kompletnost vybavení a
příslušenství vozidla.
c. vozidlo nevykazuje žádné vady a není poškozeno s výjimkou poškození výslovně specifikovaných
v protokolu;
d. byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho vybavením;
e. vykonal zkušební jízdu, byla-li nájemcem, anebo pronajímatelem vyžadována.
f. v případě zapůjčení příslušenství, byl seznámen s jeho stavem, funkčností, kompletností a byl proškolen
s jeho obsluhou
Nájemce je obeznámen s celkovými rozměry obytného vozu či karavanu a musí dbát na bezpečné projetí
veškerých podjezdů, mostů, tunelů apod. V případě poškození vozu, hradí škodu nájemce. Rozměry vozu jsou
uvedeny na předávacím protokolu a nájemce je s nimi seznámen při předání vozu.
Pronájem vozidla dle této smlouvy je možno prodloužit výhradně na základě dohody pronajímatele a nájemce.
Pouhým nevrácením a pokračováním v užívání k prodloužení pronájmu nedochází.
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Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu
skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečten z vratné kauce nebo ho
nájemce doplatí pronajímateli.
Nebude-li vozidlo a příslušenství nájemcem vráceno pronajímateli po uplynutí doby nájmu, má se za to, že
vozidlo bylo odcizeno a pronajímatel ohlásí neprodleně odcizení vozidla Policii ČR.
Nájemce je povinen vrátit vozidlo a příslušenství ve stavu v jakém ho přebíral.

5. Platební podmínky
Záloha na půjčovné: po rezervaci obdrží nájemce emailem zálohovou fakturu ve výši 50% celkového
nájemného vč. servisního poplatku se splatností 5 pracovních dní.
Doplatek půjčovného: zaplatí nájemce nejpozději 14 kalendářních dní před zahájením nájmu.
Kauce: při předání vozidla požadujeme vratnou kauci 30.000,- Kč. Kauce je splatná v den převzetí vozidla
prostřednictvím platební karty - bezhotovostně. Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním
pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru či exteriéru vozidla.
Platby se provádí platebním příkazem na číslo účtu vedeném u České spořitelny: 1216148359/0800.

6. Podmínky zapůjčení
Smluvními partnery jsou na straně jedné pronajímatel a na straně druhé nájemce - uživatelé. Více uživatelů ručí
za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou společně.
Uživatel je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě, či zničení a smí jej používat
pouze pro účely, k nimž je určeno.
Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat – polepovat, vrtat apod. pod pokutou 5.000,- Kč
Ve vozidle jsou zakázáni domácí mazlíčci.
Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let.
Vozidlo smí být řízeno pouze osobně nájemcem nebo osobami, které jsou uvedeny v této smlouvě a splňují
stejné předpoklady k řízení jako nájemce. Nájemce předloží řidičský i občanský průkaz, firmy navíc doloží
výpis z obchodního rejstříku.
Je zakázáno vycestovat do jiné země, než je uvedeno ve smlouvě
Je zakázáno použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost.

7. Pojištění vozidla a postup při škodných událostech
Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené
karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,-Kč. Při poškození nebo ztrátě
příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství
nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené
kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních
dnů. Vozidla jsou vybavena kartou asistenční služby platné na celém území Evropy. Ve vozidle je tabulka se
sjednanými asistenčními službami.
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Vozidla pronajímatele jsou havarijně pojištěna včetně odcizení a vandalismu na území celé Evropy se
spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,- Kč. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti
za provoz vozidel a asistenční službu. Pojištění vozidla je sjednáno u Generali Česká pojišťovna. a.s.
Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši (spoluúčast 10%
min 10.000,- Kč). Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené vozidlo, otevřená okna, parkování na
odlehlém místě apod…) se zavazuje uhradit vzniklou škodu, mimo plnění pojišťovny.

Havarijní pojištění se nevztahuje zejména na:
a) škody vzniklé na interiéru vozidla, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným
vniknutím
b) ztrátu vybavení vozidla, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím
c) zavazadla a přepravovaný náklad
d) poškození pneumatik a disků vozidla
e) poškození markýzy vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru, který ale nedosahuje alespoň síly
vichřice. Za nepříznivého počasí markýzu nepoužívejte!
Při opuštění vozidla vždy markýzu zatahujte.
f) škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozidla
g) škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkohol. nápojů, omamných či psychotropních látek
(drog) před a za jízdy s vozidlem
h) odcizení vozidla, pokud nebylo řádně uzavřeno a uzamčeno
i) zpronevěru vozidla
j) veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus - zjištěný i nezjištěný
pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou
policií a nájemce je povinen dodat písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je
nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a
zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie SPZ vozidla účastníků nehody. Nepojízdné vozidlo
nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.
k) škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody
způsobené nájemcem.
Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit při vrácení vozidla pronajímateli.
V těchto případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, odpovídá tedy nájemce za celou škodu.
Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí pojišťovna. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí
nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním
pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny.
Pronajímatel je oprávněn zadržet kauci uhrazenou nájemcem, až do doby vyúčtování pojistné události
pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli. Vyplacením pojistného plnění vzniká pronajímateli
povinnost vyúčtovat nájemci kauci.
Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo
jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle - i bez vzniku pojistné události, oznámí tuto skutečnost
nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu autorizovanému servisu či nikoli,
apod.)
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné
události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o
provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném
servisu výrobce, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo
odcizení jsou sjednány asistenční služby v rozšířeném rozsahu).
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Pokuty za přestupky, které přijdou po závěrečném vyúčtování, je na vyzvání nájemce povinen zaplatit
pronajímateli. Pronajímatel doloží příslušné dokumenty k takové události.

8. Sankce
Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní
dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5.000,-Kč za každou ztracenou položku.
V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5.000,-Kč.
V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši
až 10.000,-Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
Nezávisle na smluvní pokutě uvedené v odstavci 8 tohoto článku může být na nájemci vymáhána
pronajímatelem uhrazená škoda dalšímu nájemci z důvodu nevrácení vozidla ve sjednaném termínu nájemcem.
Bude-li vozidlo nebo příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu,
pronajímatel vyúčtuje náhradu škody nájemci v plné výši. Úhrada těchto škod bude odečtena z vratné kauce, a
pokud její výše na krytí nepostačí, bude doplacena nájemcem.
V případě chybějící části vozidla, tuto část nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, včetně servisní práce.
V případě chybějící věci (sklo, talíř, hrnek….) je účtován poplatek 200,- Kč za chybějící věc.

9. Servisní poplatek
Servisní poplatek 1.750 Kč vč. DPH účtujeme pouze pro pronájmy kratší než 6 dní včetně (v pronájmu na 7 a
více dní není účtován).
Poplatek zahrnuje:








kompletní vyčištění interiéru vozidla,
umytí exteriéru vozidla,
1x plná plynová lahev,
kompletní čisté nepropustné potahy na matrace,
chemie do WC + toaletní papír,
doplnění provozních kapalin (užitková voda, ostřikovače, oleje apod.),
příprava vozidla - drobné opravy a servisní práce

10. Nájezd kilometrů
U obytných vozů je v rámci týdenního pronájmu neomezený limit najetých kilometrů až do výše 3.500km v
rámci jednoho pronájmu. Při překročení uvedeného limitu budou rozdílové kilometry doúčtovány po návratu
sazbou 6,-Kč bez DPH/km.
U obytných vozů je v rámci denního pronájmu zahrnutý nájezd 250 km. Rozdílové kilometry jsou účtovány za
4,-Kč bez DPH/km.
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11. Podmínky storna
Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a poplatky dle
uzavřené smlouvy, jakož i při nesplnění podmínek stanovených v této smlouvě či v obchodních podmínkách.
Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu stornopoplatků dle
smlouvy či obchodních podmínek.
Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud vozidlo nebylo předchozím
nájemcem včas vráceno v odpovídajícím stavu, např. vlivem poškození, závady, apod., a pokud nebude k
dispozici náhradní vozidlo srovnatelných parametrů. V tomto případě vrátí uhrazenou zálohu, nájemné či kauci
v plné výši nájemci.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel nájemci storno poplatky v následující
výši:
a) 20 % z rezervační zálohy - při odstoupení od smlouvy 60 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
b) 50 % z rezervační zálohy - při odstoupení od smlouvy 30 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
c) 80 % z rezervační zálohy - při odstoupení od smlouvy 15 a více dnů před zahájením sjednaného pronájmu
d) 100 % z rezervační zálohy - při odstoupení od smlouvy 14 a méně dnů před zahájením sjednaného pronájmu
e) 100 % z celkové částky pronájmu - při odstoupení od smlouvy 7 a méně dnů před zahájením sjednaného
pronájmu či nedostavení se k převzetí vozidla ve sjednaném termínu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí.
Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

12. Závěrečná ustanovení
Smlouva se uzavírá pouze v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky smlouvy lze platně sjednat výlučně
písemnými a číslovanými dodatky.
Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně změnu sídla firmy, bydliště,
případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.
Zákazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že si její obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a
nemá proti němu žádné výhrady, a zavazuje se jimi řídit. Zákazník souhlasí s údaji ve smlouvě i obchodních
podmínkách.
V Lanškrouně dne
Za pronajímatele:

Za nájemce:

