
 

Všeobecné obchodní podmínky 

společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu 

LAMA PB servis s.r.o. 
se sídlem Příbram I – Brod 45 
IČO: 06839363, DIČ: CZ06839363 
jednající Michalem Maškem, jednatelem 
 
(dále jen "pronajímatel")       na straně jedné  
 
a 
 
pan/í  
bytem/se sídlem:  
nar./IČO:   
DIČ:  
 
(dále jen "nájemce")        na straně druhé  
 

podepisují níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto všeobecné obchodní podmínky, s tím, že se 
zavazují dodržovat veškeré závazky, omezení a ujednání v těchto podmínkách obsažené 

 
Základní podmínky: 

- Nájemci stačí k řízení obytného vozu z naší půjčovny dokumenty stejné jako k řízení běžného 

osobního automobilu. Tzn. občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B (2 roky praxe) 

- Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům nebo za 

účelem dalšího pronájmu či podnikání. 

- Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič. 

Nájemce prohlašuje, že splňuje níže uvedené podmínky 

- je držitelem  řidičského průkazu sk. B (2 roky praxe) 

-  jeho stáří je nejméně 23 let. 

Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o nájmu a to bez udání důvodu. V tomto případě 

pronajímatel vrací uhrazenou zálohu v plné výši, není-li dále stanoveno jinak.  

Nájemce podpisem smlouvy prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé a zároveň souhlasí, že 

si pronajímatel může udělat kopii občanského a řidičského průkazu a kopii si může ve smyslu  a za 

dodržení ustanovení příslušného zákona na ochranu osobních údajů ponechat.  

- Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10.000,- Kč) 

- Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.) 

- Je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd. 

- Je zakázáno převážet jakákoli zvířata 



- Je zakázáno v obytném prostoru převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohly 

poškodit vnitřní vybavení.  

- Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši. 

- Je zakázáno používání běžného toaletního papíru do chemického WC. 

- Je zakázáno používání chemického WC bez chemie. 

V případě neznalosti některé manipulace se zařízením obytného vozu nebo rady v nouzi může 

nájemce volat na telefon +420 603 204 307 pan Martin Hošek.  

Vůz je pojištěn u pojišťovny Generali – nonstop linka - +420 221 586 666. 

Platební podmínky a rezervační zálohy: 

- Rezervace obytného vozu na daný termín platí 5 kalendářních dní, během této doby musí být 

uhrazena zálohová faktura ve výši 30% z celkové ceny, která slouží jako blokace termínu. 

Doplatek musí být uhrazen nejpozději 30 dní před zapůjčením obytného vozu.  V případě 

neuhrazení doplatku nájemného ve stanovený datum splatnosti je rezervace obytného vozu 

zrušena a nájemce nemá nárok na vrácení 30% zálohy (jedná se o oprávnění pronajímatele 

ponechat si zaplacenou 30 % zálohu, jakožto sankci za nedodržení termínu splatnosti 

doplatku nájemného ze strany nájemce).  

 

- Při předání obytného auta se skládá vratná kauce ve výši Kč 25.000,- na případné škody 

nekryté havarijním pojištěním.  

 

o Pokud kauce nebude zaplacena, pronajímatel může od smlouvy odstoupit a vrací 

30% zaplaceného nájemného. 

o  Pronajímatel vrátí kauci po převzetí obytného vozu zpět od nájemce, pokud není 

obytný vůz jakkoli poškozen a není-li dále stanoveno jinak. 

 

Storno poplatky: 
Nájemce se zavazuje, pro případ zrušení rezervace zaplatit pronajímateli storno poplatky v níže 
uvedené výši. 
zrušení rezervace ze strany nájemce: 
- 60 a více dní před termínem počátku pronájmu: má nájemce nárok na vrácení celé zálohy (zde je 
účtován pouze administrativní poplatek Kč 1.000,-) 
- 59 - 30 dní před termínem počátku pronájmu: 30% z celkové částky nájemného 
- 29 – 6 dní před termínem počátku pronájmu: 50 % z celkové částky nájemného 
- 5 - 0 dní před termínem počátku pronájmu: 100 % z celkové částky nájemného 
Storno poplatky ve shora uvedené výši je pronajímatel oprávněn si ponechat, s tím, že nájemce na 

jejich vrácení nemá nárok. 

Storno poplatky platit nemusíte, pokud si sjednáte „pojištění storno zájezdu“  - váže se k pojištění 

léčebných výloh – i s tímto Vám můžeme pomoci. 

- Při předčasném ukončení pronájmu je pronajímatel oprávněn si zaplacené nájemné 

ponechat, s tím, že se nájemné nájemci nevrací. 

 



 

Ceny pronájmu našich obytných vozů: 

 
KNAUS SKY TRAVELLER 650DG 
sezona A: Kč 3.000,- (3.630,- s DPH) - 15.6.-14.9.  
sezona B: Kč 2.500,- (3.025,- s DPH) – 1.4. – 14.6 a 15.9. – 31.10. 
sezona C: Kč 1.900,- (2.299,- s DPH)  -1.11.-31.3.* 
 
ADRIA Matrix M670 SL 
sezona A: Kč 3.000,- 15.6.- 14.9.  
sezona B: Kč 2.500,- 1.4. – 14.6 a 15.9. – 31.10. 
sezona C: Kč 2.200,- 1.11.-31.3.* 
 
 
* možná sleva dle dohody 
 
Ceny jsou uvedeny za každý započatý den. 

Slevy: 
 

- Stálým zákazníkům poskytujeme slevy na třetí a další pronájem v délce min. 7 dní slevu 5  % 
 
 

Nejkratší doba zapůjčení je 3 dny  - v sezoně A – min. 7 dní 

               Sezoně B – min. 5 dní 

               Sezoně C– min. 3 dny 

V případě nehody/poškození 

Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% (min. 10. 000,- Kč) 

- Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. V případě, že poskytnutá záloha 

nepostačí na 10% spoluúčast, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu 

škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje tento rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit. 

Nastane-li pojistná událost a následně ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele 

vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na 

uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do výše 

kauce bude vypořádaná z pronajímatelem držené kauce. 

Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči 

nároku nájemce na vrácení kauce. Při škodách vyššího rozsahu, má pronajímatel stejná 

oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je 

odškodněná v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její 

část vrátit. Právo kauci držet do vyřešení pojistné události a závazek vyplatit ji (nebo její část) 

vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací 

ústav.   



- Pokud vznikne škoda na vozidle (havárie, poškození aj.), kterou nebude hradit pojišťovna 

např. bude prokázáno řízení pod vlivem alkoholu, omamných látek, hradí nájemce celou 

škodu způsobenou na vozidle. 

- V případě nehody/poškození vozidla (např. dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus 

apod.) nebo při poškození jiné věci vozem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit 

zápis o události pro pojišťovnu. 

- V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.  
- Je nutné pořídit fotodokumentaci 

- Neprodleně informujte pronajímatele 

- Havarijní pojištění se nevztahuje na nehody způsobené na území RUSKA (před takovou 

cestou je potřeba zřídit připojištění). Tuto skutečnost je nájemce povinen ohlásit před 

započetím cesty.  

Dálniční známky: 

- Základem našeho vozu je Česká roční dálniční známka. 

Pronájem: 

- Po započetí pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče. Vozidlo 

může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu obytného 

vozidla. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce 

odpovídá  za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. 

V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o pronájmu, 

bude doměřen poplatek Kč 5.000,-, jakožto smluvní pokuta. V takovém případě se navíc ruší 

všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese 

nájemce.  

Převzetí a vrácení vozidla: 

Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy o pronájmu a končí k datu a v čase vrácení obytného 

vozu. 

- Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení obytného vozu bez předchozí telefonické 

dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému 

též smluvní pokutu ve výši Kč 3.000,- při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li 

prodlení s vrácením obytného vozu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých 

započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,- 

- Obytný vůz se předává dle dohody v pracovní době v časovém rozmezí 7:00 – 17:00. Mimo 

tuto pracovní dobu bude účtován poplatek ve výši Kč 500,-. 

- Vůz se přebírá v čistém a uklizeném stavu a tak se i vrací. Při vrácení v neuklizeném stavu (wc, 

koupelna, kuchyně atd.) sjednávají strany  částku Kč 1.000,-, při znečištění olejem, barvou 

atd.  částku Kč 5.000,-, jakožto náklady na uvedení obytného vozu do původního stavu 

- Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě 

je účtovaná částka Kč 500,- za vyprázdnění.  

- Obytný vůz pronajímatel předává včetně plné plynové lahve, plné nádrže pitné vody, chemie 

do toalety a toaletní papír, prázdné odpadní nádrže a jsou doplněny veškeré provozní 

kapaliny. 



- Nádrž pohonných hmot je při převzetí plná a stejně tak se vrací. Pokud nebude nádrž 

pohonných hmot doplněna do plného stavu, bude nájemci účtována částka za doplnění 

nádrže - dle skutečného množství pohonných hmot a dle aktuální průměrné ceny za pohonné 

hmoty.  

- Plyn a vodu nájemce před vracením nedoplňuje. 

- Vyzvedávání a vracení obytného vozu je na adrese: Brod 45, 261 01 Příbram  

- Obytný vůz je možné za příplatek přistavit po dohodě na Vámi požadovanou lokalitu 

- Převzetí vozidla trvá cca 30 – 60 min.  

- Vůz je vybaven lékárničkou a hasicím přístrojem. V případě použití je nájemce povinen 

zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj dle platných norem.  

- Obytný vůz je pravidelně servisován a kontrolován. 

- Pokud vzniknou během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů a součástí, oznamte 

tuto skutečnost při vrácení vozu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je 

třeba toto nahlásit okamžitě (tel., e-mail, SMS). 

- Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem 

pronajímatele. 

- Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla. 

- V případě ztráty klíčů od vozu, platí nájemce veškeré náklady s tím spojené a je nutné to 

neodkladně nahlásit na tel. č. +420603204307 

Při převzetí obytného vozu bude vystaven předávací protokol a smlouva o pronájmu.  

 

Odstoupení od rezervace: 

- Při poškození obytného vozu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od 

rezervace. Uhrazená záloha se vrací v plné výši. 

 

 

V          dne            

 

 

 ------------------------------------    -------------------------------------------- 

          pronajímatel              nájemce 

 


