
POPIS OBYTNÉHO VOZU K ZAPŮJČENÍ - PRONÁJMU 

Dethleffs Magic Edition I 1 EB black 
 

Veškeré dotazy a objednávky vyřizuje pouze Aleš Kociolek 

tel.:603425728 , ales.kociolek@azktrade.cz  

 

 

 

 

Další technické údaje                                           

 Emisní třída:Euro5                                               

 Barva exteriéru:Stříbrná 

 Povolená hmotnost:4 250 kg 

 Délka vozidla:7 350 mm 

 Šířka vozidla:2 330 mm 

 Výška vozidla:2 720 mm 



 Ceny uvedené v ceníku jsou platné od 
roku - 2016. 

 Veškeré dotazy a objednávky vyřizuje pouze Aleš Kociolek 

tel.:603425728 , ales.kociolek@azktrade.cz  

 Přes sezónu (20.6. - 20.9.) 

 4.500,- Kč / 1 den (včetně ložního povlečení a peřin-4ks) 

 Mimo sezónu (21.9. - 19.6.) 

 3.700,- Kč / 1 den  (včetně ložního povlečení a peřin-4ks) 

 Ujeté kilometry jsou v ceně - neplatíte nic navíc! 

 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

 PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY - OBCHODNÍ PARTNERY SLEVY 10 - 40% 

 Vozidlo se předává první den pronájmu vždy v 16,00.. Vozidlo vracíte poslední den 

pronájmu vždy do 12,00. (V případě Týdenního režimu do 10,00). V době mimo sezonu 

lze „přikoupit“ jednotlivé hodiny navíc za 200 Kč/hodinu (vrátit později nebo vypůjčit 

dříve). V sezoně A lze „dokoupit“ pouze celý další den. Den vypůjčení a vrácení vozidla 

účtujeme za polovinu, neúčtujeme žádné další servisní poplatky. 

 Vozidlo je vybaveno kompletním venkovním vybavením - 4ks rozkládací židle + stůl + 

předstanový koberec a markýza 5,5m. 

  

 Kauce činí 30.000 Kč (obytný vůz). Kauce je splatná v hotovosti nejpozději při převzetí 

vozidla nájemcem a vrací se ihned při vrácení vozidla po bezeškodném průběhu 

pronájmu. 

 

Podmínky půjčovny 
Veškeré dotazy a objednávky vyřizuje pouze Aleš Kociolek 

tel.:603425728 , ales.kociolek@azktrade.cz  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

 minimální věk 22 let 

 řid. průkaz skupiny B pro všechna naše obytná auta 

 praxe min 2 roky 

 minimalní doba půjčení jsou 3 dny, v období prázdnin 1. 7. – 31. 8. je min. doba 

nájmu 7 dní 

 požadujeme předložení 3 dokladů – OP, ŘP, pas, zbrojní průkaz (eventuálně 

Živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku) 

 půjčování obytných vozů je možné jen do států vyznačených na zelené kartě 

pojišťovny a do zemí kde platí havarijní pojištění vozidla 

 zákaz veškerých úprav karavanů (polepování, vrtání, šroubování a demontování 

částí) 

 autokaravan předáváme s plnou nádrží, uklizený a vyčištěný. V tom samém stavu 

se karavan vrací. Umytí zvenku požadujeme jen při silném znečištění exteriéru 

(usnadnění identifikace případného mechanického poškození auta zvenku) 

 skupina B postačuje pro soupravy do 3500 kg, vozidlo není vybaveno tažným 

zařízením. 



PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 rezervace vozu (e-mail, tel, fax) platí 5 dnů,do té doby musí být uhrazena záloha 

30 % z celkové ceny pronájmu, která slouží jako blokace termínu 

 doplatek celkové částky 30 dní před zapůjčením obytného vozu 

 při předání vozu požadujeme vratnou kauci 30.000,- Kč (hotově nebo bankovním 

převodem před vyzvednutím karavanu – platební karty nepřijímáme) na případné 

škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození 

interiéru karavanu 

 při vrácení vozu musí byt vnitřní prostor řádně vyčištěn a vyprázdněna odpadní 

nádrž a kazeta WC 

 poplatek za vrácení nevyčištěného vozu je 1.000,- Kč, poplatek za nevyprázdněné 

WC je 500,- Kč. Při silném znečištění (písek, bláto, olej, lepidlo, barvy) je poplatek 

5.000,- Kč 

STORNO POPLATKY 

 30 a více dní před termínem zapůjčení – 30 %  z ceny pronájmu 

 13 až 29 dní před termínem zapůjčení – 60 % z ceny pronájmu 

 1 až 12 dní před termínem zapůjčení – 85 % z ceny pronájmu 

 v den počátku pronájmu – 100 % ceny 

 vrácení části nájemného při vrácení obytného vozu dříve není možné 

CENOVÉ PODMÍNKY 

Cena je vždy za 1 den pronájmu a je konečná. NEÚČTUJEME žádné další poplatky ani 

paušály. 

Cena zahrnuje 

 havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %, min. 10.000,- Kč 

 asistenční služby  vč. úhrady nákladů na návrat do místa bydliště při nehodě, 

nebo odcizení vozidla 

 kilometry bez limitu 

 nádobí, jídelní souprava a příbory 

 čistá prostěradla do celého vozu,  ložní prádlo, přikrývky a polštáře jsou v ceně 

 plná nádrž na čistou vodu 

 dálniční známka ČR 

 vyrovnávací nájezdové klíny 

 hadice na doplňování vody 

 pravidelný servis a kontrola vozů 

 kontrola tlaku v pneumatikách, dobití baterií a doplnění ostřikovačů před 

předáním vozu 

 euro zásuvka a kompletní sada  kempových prodlužovacích kabelů 

 možnost parkování vašeho auta u nás během vaší dovolené 

 
 
 



O obytných autech 

1. Obytná auta jsou skvělý koníček. 

2. Když jedete obytným autem můžete si zastavit kde chcete. 

3. Pronájem nebo půjčení obytného auta u nás – záruka serióznosti. 

4. Na půjčení obytného auta máme akce. 

5. Chcete si půjčit obytné auto – je tu naše půjčovna obytných aut. 

6. Pronájem obytného auta, prostě obytňáku to je zážitek. 

7. K obytnému autu patří široká výbava. 

8. Chcete mít dovolenou v přírodě – půjčte si obytné auto. 

9. Chcete mít dovolenou ve městě – využijte pronájem obytného auta. 

10. Chcete mít nezapomenutelné zážitky – půjčte si naše obytné auto v akci. 

11. Obytná auta jsou většinou dieselová a úsporná. 

12. Obytné auto má ledničku. 

13. Obytné auto má sporák. 

14. Obytné auto má WC a koupelnu. 

15. Obytná auta mají pohodlné sezení. 

16. Obytné auto má trezor. 

17. Obytné auto má televizi a rádio. 

18. Obytné auto má kempinkový nábytek. 

19. Obytné auto má markýzu, pod kterou si užijete romantické odpoledne. 

 

 


