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VOP - Obytné prívesy
Základné informácie 
Spoločnosť Doprava PK s.r.o. (prenajímateľ) týmto prenajíma obytný príves nájomcovi za
podmienok uvedených v tejto zmluve a nájomca s týmito podmienkami súhlasí. Minimálny vek pre
vypožičanie obytného prívesu je 25 rokov a súčasne musí byť nájomca držiteľom vodičského
preukazu skupiny B , B96 , B+E podľa platnej legislatívy.
Odovzdanie a prevzatie prívesu 
Miesto: Rozálka 2, 902 01 Pezinok, okres Pezinok. 
Nájomcovi sa príves odovzdáva v dobrom stave, bez poškodení a porúch, okrem tých, ktoré sú
zapísané v zmluve ,podpísané oboma zmluvnými stranami. Obytný príves je odovzdaný vyčistený,
technicky skontrolovaný s predpísanými tlakmi v pneumatikách, LPG plná 1 fľaša zahrnutá v
servisnom poplatku), 50% nádržou pitnej vody a prázdnymi odpadovými nádržami. K prívesuu sa
odovzdávajú všetky dokumenty a doklady potrebné k jeho prevádzke. Pri odovzdávaní prívesu
prenajímateľ v priebehu 15min technickej inštruktáže si overí vedomosti nájomcu z
inštruktážneho videa k užívaniu , ktoré bolo zaslané minimalne 7 dní pred prenájmom na mail..
Nájomca sa zaväzuje, že príves vráti prenajímateľovi nepoškodené, znútra vyčistené,  s
 prázdnymi odpadovými nádržami a s vyčistenou nádržou WC v termíne dohodnutom v  zmluve. V
prípade vrátenia nevyčisteného prívesu sa budú nájomcovi účtovať poplatky za vyčistenie podľa
znečistenia a poškodenia.. Poplatky za vyčistenie a poškodenie budú zrazené z kaucie pri vrátení
obytného prívesu. Štandardný čas pre prevzatie je od 15:00 a odovzdanie (vrátenie) obytného
auta je  o 10:00. Iné časy je potrebné dohodnúť vopred.
Storno poplatky a pokuty 
V prípade, že nájomca nedodrží termín vrátenia , zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške denného nájomného zvýšeného o 50% za každý aj začatý deň oneskorenia vrátenia prívesu +
náklady na odškodnenie nasledujúceho nájomcu pokiaľ je meškaním obmedzený. V prípade, že
nájomca vráti auto prenajímateľovi skôr, nemá nárok na vrátenie poplatku za prenájom ani jeho
časti. 
V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie
rezervácie prívesu storno poplatok vo výške:

viac ako 60 dní pred termínom prevzatia 30% ceny prenájmu
59 - 30 dní pred termínom prevzatia 50%  ceny prenájmu
29 a menej dní pred termínom prevzatia 100% z ceny prenájmu

V prípade, že sa príves používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený ho
kedykoľvek nájomcovi odobrať a to aj bez jeho súhlasu. Takéto odobratie prívesu je na náklady
nájomcu, ktorý sa ich zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu prenajímateľovi.
Nájomca uhrádza všetky náklady na PHM, cestné a diaľničné poplatky, poplatky súvisiace s cestou
v čase prenájmu auta a tiež prípadné pokuty.
Rezervácia auta a kaucia 
Pri objednaní rezervácie je príves dočasne rezervovaný po dobu 3 dní. Po zaplatení zálohy vo
výške 30% z ceny prenájmu sa dočasná rezervácia mení na záväznú. Ak nebude záloha zaplatená v
uvedenom termíne, dočasná rezervácia sa zruší a príves bude ďalej ponúkaný ako voľný. Celá
cena prenájmu musí byť zaplatená najneskôr 14dní pred termínom prevzatia (požičania). Na
všetky platby vystaví prenajímateľ daňový doklad.  
Záloha vo výške 30% z celkovej ceny prenájmu musí byť zaplatená do 3 pracovných dní od
obdržania zálohovej faktúry. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi kauciu vo výške 660
Euro najneskôr pri prevzatí auta. V prípade, že bude auto vrátené v súlade s touto zmluvou a bez
poškodenia, prenajímateľ vráti celú kauciu nájomcovi pri odovzdaní auta po ukončení nájmu.
V prípade akéhokoľvek poškodenia prenajímateľ použije kauciu na úhradu škody. Ak škodu nie je
možné určiť pri odovzdaní auta, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu
a následne kauciu vyúčtovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú
škodu a náklady s tým spojené, ktoré nekryje poisťovňa aj v prípade, že výška škody prekračuje
kauciu. Pri poškodení sa učtújú všetky s tým súvisiace nákladky / náklady na PHM, ušlý zisk
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a pod... /. Nájomca sa zaväzuje nakladať s autom starostlivo, kontrolovať jeho stav pneumatík,
oleja a chladiacej zmesi v motore. Nájomca nie je oprávnený bez súhlasu prenajímateľa dať auto
do opravy na svoje náklady alebo na náklady tretej strany.
Povinnosti nájomcu 
Nájomca zodpovedá za to, že vozidlo nebude riadené vodičom pod vplyvom alkoholu alebo iných
návykových látok v rozpore s dopravnými a technickými podmienkami a súčasne, že vo vozidle
nebudú prepravované mimoriadne ťažké , horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci.
V prípade dopravnej nehody alebo inej škodovej udalosti je nájomca povinný okamžite urobiť
nasledovné:

Privolať políciu, získať mená a adresy očitých svedkov , vyplniť tlačivo o nehode
Neuznávať nároky žiadnej tretej strany
Telefonicky kontaktovať prenajímateľa a postupovať podľa jeho pokynov
Vyhotoviť správu o nehode a zaslať ju vrátane všetkých súvisiacich dokumentov
prenajímateľovi a ďalej sa riadiť pokynmi prenajímateľa
Riadiť sa všeobecnými poistnými podmienkami Generali a.s.

V prípade odcudzenia prívesu je nájomca povinný  doložiť OEV a kľúče od prívesu – ináč nesie
plnú hmotnú zodpovednosť za predmet prenájmu , okamžite privolať políciu, spísať o tomto
zápisnicu a jednu kópiu vrátane kľúčov od vozidla odovzdať prenajímateľovi. V prípade, že
nájomca po zistení odcudzenia okamžite neprivolá políciu a nesplní hore uvedené podmienky
zaväzuje sa znášať vzniknutú škodu a uhradiť ju v plnej výške prenajímateľovi. Riadiť sa
všeobecnými poistnými podmienkami Generali a.s.
Obytný príves je havarijne poistený. Poistenie sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie
spodnej časti prívesu, výbavu a zariadenie prívesu, markízy a jej častí, batožinu, osobné veci
nájomcu. Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody ktoré nekryje toto poistenie a znáša
spoluúčasť. Spoluúčasť nájomcu je 660 Euro alebo 20% / Platí suma ktorá je vyššia / Pre
model Maxia 660WQM je kaucia 1000€ . PODMIENKOU POISTNÉHO PLNENIA JE PARKOVANIE
NA STRÁŽENýCH PARKOVISKÁCH ALEBO STRÁŽENÝCH KEMPOCH A STRÁŽENÝCH MIESTACH
URĆENÝCH NA PARKOVANIE OBYTNÝCH ÁUT A OYBTNÝCH PRÍVESOV . BEZ SPLNENIA TEJTO
PODMIENKY NÁJOMCA PREBERÁ PLNÚ HMOTNÚ ZODPOVEDNOSŤ !!!! Nájomca svojím podpisom
potvrdzuje platnosť tejto zmluvy a je si vedomý  všetkých svojich povinností a hmotnej
zodpovednosti za predmet prenájmu. Táto zmluva je vyhotovená v 2 origináloch a podpísaná
obidvoma stranami. Pri preberaní sa vyhotoví fotodokumentácia , prípadne zaznačia poškodenia .
 
Cenník prenájmu:
COMPACT CLASS sezóna A / 1.6. - 15.9. / 60€/noc  , sezóna B / 16.9. - 31.5. / - 55€ /noc 
LUXUS CLASS sezóna A / 1.6. - 15.9. / 70€/noc  , sezóna B / 16.9. - 31.5. / - 60€ /noc 
TOP CLASS sezóna A / 1.6. - 15.9. / 75€/noc  , sezóna B / 16.9. - 31.5. / - 65€ /noc 
HEAVY CLASS sezóna A / 1.6. - 15.9. / 100€/noc  , sezóna B / 16.9. - 31.5. / - 100€ /noc 
Sevisný poplatok je 59€ s DPH 20% a zahrňuje prebratie a odovzdanie prívesu v dĺžke  30 + 30min
, 1 PB fľašu plynu , potrebný počet tabletiek chémie .
Minimálna doba prenájmu je v sezóne A - 7 nocí v sezóne B - 3noci
V sezóne B sme cez víkend zatvorený ...
Štandartná Výbava Obytných prívesov:
COMPACT CLASS - 4ks kempových stoličiek , koberec pod markízu , kempingový stôl ,  1ks PB
flaša v servisnom poplatku, napájacie káble s redukciou, LED TV SMART s WIfi , NETFLIX, USB
. nosič na 4ks bicyklov 2ks predný + 2ks zadný . 
dalšia VÝBAVA  - na POŽIADANIE :  vyrovnávací klin ,  plachta na bicykle, reflexná tabuĺa na
bicykle, nafukovacia Markíza .  
za PRÍPLATOK :   , Sada kempingových riadov , Plynový gril , Elektrický gril, elektrický bicykel
Xiaomi Mi QiCYCLE , NINEBOOT, kolobežka XIAOMI Pro .. , Prenosný automatický satelit ,
Nafukovací predstan ..
LUXUS CLASS - Automatický Mover na pohodlné parkovanie prívesu ,Automatická klimatizácia



nádstavby , 4ks kempových stoličiek , koberec pod markízu , kempingový stôl ,  1ks PB flaša v
servisnom poplatku, napájacie káble s redukciou, LED TV SMART s WIfi , NETFLIX, USB ,  nosič na
4ks bicyklov 2ks predný + 2ks zadný . 
dalšia VÝBAVA  - na POŽIADANIE :  vyrovnávacie kliny , plachta na bicykle, reflexná tabuĺa na
bicykle, nafukovacia Markíza .  
za PRÍPLATOK :   , Sada kempingových riadov , Plynový gril , Elektrický gril, elektrický bicykel
Xiaomi Mi QiCYCLE , NINEBOOT, kolobežka XIAOMI Pro .Prenosný automatický satelit , Nafukovací
predstan ..
TOP CLASS -  Automatický Mover na pohodlné parkovanie prívesu ,  Automatická klimatizácia
nádstavby , 4ks kempových stoličiek , koberec pod markízu , kempingový stôl ,  1ks PB flaša v
servisnom poplatku, napájacie káble s redukciou, LED TV SMART s WIfi , NETFLIX, USB  ,   nosič na
4ks bicyklov 2ks predný + 2ks zadný . 
dalšia VÝBAVA  - na POŽIADANIE :   Sada kempingových riadov ,vyrovnávacie kliny , plachta na
bicykle, reflexná tabuĺa na bicykle , nafukovacia Markíza , Automatický Satelit Teleco.  
za PRÍPLATOK :    Plynový gril , Elektrický gril, elektrický bicykel Xiaomi Mi QiCYCLE , NINEBOOT,
kolobežka XIAOMI Pro . Prenosný automatický satelit , Nafukovací predstan ..
HEAVY CLASS -  Automatický Mover na pohodlné parkovanie prívesu ,  Automatická klimatizácia
nádstavby , 4ks kempových stoličiek , koberec pod markízu , kempingový stôl ,  1ks PB flaša v
servisnom poplatku, napájacie káble s redukciou, LED TV SMART s WIfi , NETFLIX, USB  ,   nosič na
4ks bicyklov 2ks predný + 2ks zadný . 
dalšia VÝBAVA  - na POŽIADANIE :   Sada kempingových riadov ,vyrovnávacie kliny , plachta na
bicykle, reflexná tabuĺa na bicykle, nafukovacia Markíza , Automatický Satelit Teleco.  
za PRÍPLATOK :    Plynový gril , Elektrický gril, elektrický bicykel Xiaomi Mi QiCYCLE , NINEBOOT,
kolobežka XIAOMI Pro .


