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Podmínky nájmu karavanu 

Tyto „Podmínky nájmu karavanu“ tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy mezi 
pronajímatelem a nájemcem. 

I. Základní podmínky 
K datu zahájení pronájmu musí nájemce dovršit věk 25 let a zároveň musí být držitelem 
řidičského oprávnění skupiny B po dobu minimálně 5 let. 
Pronajatý karavan smí řídit pouze nájemce nebo další osoby uvedené v nájemní smlouvě. 
Tyto další osoby musí splňovat výše uvedené podmínky, shodně jako nájemce. 
V karavanu je zakázáno kouřit. 
Nájemce smí cestovat s karavanem pouze v zemích stanovených územní platností 
Mezinárodní automobilové pojišťovací karty („zelená karta“). 
Nájemce nesmí karavan jakkoliv upravovat (vizuálně ani mechanicky). 
V karavanu lze přepravovat zvířata pouze v nepropustných schránách. 
Minimální doba pronájmu je stanovena na 3 kalendářní dny. 
Karavan nesmí být používán k odtahu jiného vozidla. 
Nájemce není oprávněn pronajímat karavan třetí osobě ani je dávat do zástavy třetí osobě. 

II. Rezervace a podmínky platby 
Žádost o rezervaci karavanu může být provedena ze strany zájemce formou SMS zprávy 
nebo e-mailové zprávy (viz kontaktní údaje uvedené na www stránkách). Žádosti o rezervaci 
budou vyřizovány dle termínu přijetí. Rezervace je platná 5 pracovních dní, není-li 
v potvrzení rezervace stanoveno jinak. V rámci potvrzení rezervace obdrží zájemce návrh 
smlouvy o nájmu. Do konce lhůty rezervace musí pronajímatel obdržet scan podepsané 
smlouvy o nájmu, př. následně poštou 2 vyhotovení originálu smlouvy. Po obdržení scanu 
nebo originálu smlouvy o nájmu bude nájemce vyzván k úhradě rezervační jistoty ve výši 
25% z ceny nájmu. Tato rezervační jistota musí být uhrazena do 3 pracovních dní od obdržení 
výše uvedené výzvy (e-mailové), není-li stanoveno jinak. Pokud nebude rezervační jistota 
uhrazen v termínu splatnosti, rezervace bude zrušena a nájemní smlouva nebude 
akceptována. 
Vzhledem k délce složení rezervační jistoty (délka nepřesáhne 6 měsíců) nemá nájemce 
právo na úrok z poskytnuté jistoty. 
V návaznosti na uhrazení rezervační jistoty bude nájemci odeslán scan podepsané smlouvy o 
nájmu, př. originál a faktura na úhradu ceny nájmu. Tato faktura musí být uhrazena 
nejpozději 30 kalendářních dní před zahájením nájmu, není-li stanoveno jinak. V rámci této 
faktury bude též vypořádána rezervační jistota. Pokud faktura nebude uhrazena ve lhůtě 
splatnosti, a nájemce neinformuje pronajímatele o zrušení rezervace, rezervace bude 
zrušena a rezervační poplatek podléhá podmínkám storno – viz níže. 

III. Předání, převzetí a vrácení vozu 
Karavan je nájemci předáván čistý, funkční, s plnou palivovou nádrží, min s jednou plnou 
lahví propanbutanu, resp. propanu (v zimním období), s plnou nádrží čisté vody, s prázdnou 
nádrží odpadní vody, s prázdnou kazetou chemického WC, s prostředky pro funkci 
chemického WC (chemie + rozkladový toaletní papír) a s dalším vybavením karavanu, které 
bude uvedeno na předávacím protokolu. Předávací protokol bude oboustranně podepsán při 
předání karavanu. 
Před předáním karavanu, resp. při předání karavanu musí nájemce složit jistotu ve výši 
25.000,- Kč (slovy dvacetpět tisíc Kč) pro krytí případného poškození karavanu nebo 
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uplatnění pokut – viz níže. Dále je nájemce povinen při předání karavanu předložit občanský 
průkaz (nebo pas) a řidičský průkaz s platnou skupinou „B“ pro ověření splnění Základních 
podmínek nájmu. 
Nájemce vrací karavan čistý (běžný úklid interiéru a vybavení karavanu), s plnou palivovou 
nádrží a s prázdnou kazetou chemického WC. Plynové lahve ani nádrž čisté vody nájemce 
nedoplňuje. 
Karavan je nájemci předáván první den pronájmu v době 7:00 – 9:00 hod a nájemce vrací 
karavan poslední den pronájmu v době 17:00 – 19:00 hod (není-li dohodnuto jinak). 
Konkrétní doba předání a vrácení karavanu bude vždy předem dohodnuta mezi nájemcem a 
pronajímatelem (nejlépe formou SMS). 
V případě nevrácení karavanu do konce nájemní smlouvy, bude toto považováno za odcizení 
karavanu se všemi důsledky (hlášení policii…). 
Při vrácení karavanu je nájemci vrácena složená jistota, resp. adekvátní část jistoty. 

IV. Poruchy a nehody 
V případě poruchy, nehody nebo jakékoliv jiné škody na karavanu nebo jeho vybavení je 
nájemce toto povinen bezodkladně telefonicky oznámit pronajímateli. Při jakékoliv nehodě 
(zaviněné či nezaviněné), živelné události, vniknutí nebo poškození karavanu třetí osobou 
nebo odcizení vozu je nájemce povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o 
provedeném šetření. 
Karavan je kryt havarijním pojištěním (vč. asistenční služby v rozšířeném rozsahu – viz doklad 
o pojištění) a zárukou výrobce. Případná oprava musí být realizována v autorizovaném 
servisu výrobce. V případě poruchy je nutno vyžadovat bezplatnou opravu na základě 
předložení servisní knížky, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. 

V. Pojištění vozu, asistence 
Karavan má sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní 
platností dle Mezinárodní automobilové pojišťovací karty („zelená karta“). Dále je sjednáno 
havarijní pojištění, vč. rozšířených asistenčních služeb. Spoluúčast ve výši 5% (min. 5.000,-Kč) 
bude hrazena ze složené kauce. 
Na vniknutí třetí osoby a krádež vybavení karavanu nebo na poškození nebo ztrátu vybavení 
karavanu nájemcem se havarijní pojištění nevztahuje. Takto vzniklá škoda bude hrazena ze 
složené kauce. 
V případě, že složená kauce nestačí na úhradu spoluúčasti nebo jinak vzniklé škody, je 
nájemce povinen rozdíl doplatit do 5-ti pracovních dní od vrácení karavanu. 

VI. Podmínky storno, odstoupení od nájemní smlouvy 
V případě, že nájemce písemně (e-mailem nebo poštou) neinformuje pronajímatele o zrušení 
rezervace do termínu splatnosti nájmu karavanu, je pronajímatel oprávněn uplatnit storno 
poplatek ve výši rezervačního poplatku, tj. 25% z ceny nájmu. V opačném případě 
pronajímatel storno poplatek nebude uplatňovat a rezervační poplatek vrátí nájemce v plné 
výši. 
V případě odstoupení od nájemní smlouvy ze strany nájemce do 15. kalendářního dne 
(včetně) před zahájením pronájmu, pronajímatel uplatní storno poplatek ve výši 35% z ceny 
nájmu. 
V případě odstoupení od nájemní smlouvy ze strany nájemce do 7. kalendářního dne 
(včetně) před zahájením pronájmu, pronajímatel uplatní storno poplatek ve výši 50% z ceny 
nájmu. 
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V případě odstoupení od nájemní smlouvy ze strany nájemce méně než 7 kalendářních dní 
před zahájením pronájmu, pronajímatel uplatní storno poplatek ve výši 100% z ceny nájmu. 
Při nesplnění podmínek ze strany nájemce nutných k převzetí karavanu (Základní podmínky, 
kauce), pronajímatel uplatní storno poplatek ve výši 100% z ceny nájmu. 
Při předčasném ukončení nájmu ze strany nájemce, nemá nájemce právo na vrácení 
„nespotřebované“ části nájemného. 

Při odstoupení od nájemní smlouvy ze strany pronajímatele (z důvodu předchozí havárie, 
krádeže nebo jiného poškození karavanu) bude nájemci vráceno nájemné v plné výši. 
V takovém případě není nájemce oprávněn po pronajímateli požadovat náhradu jakékoliv 
škody, vzniklé v této souvislosti. 

VII. Sankce (smluvní pokuty) 
Pronajímatel je oprávněn uplatnit sankce v následujících případech: 

- ztráta klíčů od vozidla      4.000,- Kč 
- ztráta osvědčení o registraci vozidla     4.000,- Kč 
- ztráta zelené karty       2.000,- Kč 
- ztráta servisní knížky       2.000,- Kč 
- ztráta další dokumentace (návody)        300,- Kč / ks 
- hrubé znečištění vozidla      5.000,- Kč 
- vrácení karavanu po ukončení platnosti nájemní smlouvy 

(není-li v průběhu nájmu uzavřen dodatek ke smlouvě, 
obvykle formou SMS nebo e-mailem)   5.000,- Kč/kalendářní den 

Případné sankce budou hrazeny ze složené kauce. V případě, že složená kauce nestačí na 
úhradu sankce, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5-ti pracovních dní od vrácení 
karavanu. 

VIII. Ochrana osobních údajů 
Podpisem nájemní smlouvy nájemce uděluje pronajímateli, tj. společnosti CALIDRIS s.r.o., se 
sídlem Polní 664, Vrané nad Vltavou, IČ 07267142, DIČ CZ07267142 (dále jen „Správce OÚ“), 
souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, trvalé bydliště, 
datum narození, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu a další kontaktní údaje 
(telefonní spojení, e-mailová adresa, př. číslo datové schránky).  
Správce OÚ zpracovává osobní údaje pouze pro účely vzájemného obchodního vztahu, tj. 
předsmluvní jednání, uzavření a plnění nájemní smlouvy, pro účetní a daňové účely a pro 
ochranu oprávněných zájmů smluvních stran, které vyplývají z uzavřených smluv nebo 
dohod. Dále může správce OÚ využít kontaktní údaje pro marketingové účely. 
Správce OÚ nebude předávat osobní údaje nájemce třetím osobám (mimo případ ochrany 
oprávněných zájmů). 
Správce OÚ bude uchovávat osobní údaje nájemce po dobu 10-ti let po zániku nájemní 
smlouvy z důvodu ochrany oprávněných zájmů, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě dle 
občanského zákoníku. 
V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů (dále jen GDPR) má nájemce právo opravit nebo doplnit osobní údaje, 
požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat 
přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a 
další práva stanovená v GDPR. 


