Cenník prenájmu autokaravanov
Platný od 1.4.2022
Základná cena prenájmu autokaravanu na 1 deň zahŕňa nasledujúce:
- Poistenie PZP a KASKO
- Denný počet najazdených kilometrov bez obmedzenia
- Slovenská diaľničná známka
- Výbavu autokaravanu ŠTANDARD:
a/ tónované okná, zatieňovacie rolety, sieťky proti hmyzu, LED vonkajšie a vnútorné svetlá,
solárny panel, vyrovnávacie kliny, predlžovací prípojný kábel 230V, zadná parkovacia kamera
b/ nádrž na čerstvú vodu, nádrž na odpadovú vodu, kúrenie a teplá voda 10l ohrievač, chemické
WC, sprcha, vykurovanie vnútorného priestoru, klimatizácia obytnej časti, masívny a elegantný
interiérový nábytok, veľkokapacitná chladnička, mraznička, nerezový drez, 3 plynové variče,
kuchynský riad, súprava kuchynských hrncov, sada kuchynského náradai, upratovací set
c/ vonkajšia markíza, vonkajší koberec pod markízu, kempingový set pre 4 osoby, plynová fľaša
10l, plynový alarm, nosič na bicykle
- Bezplatné parkovanie vozidla nájomcu na parkovisku monitorovanom kamerovým systémom
Doplnková výbava:
- Balík PRÉMIUM za EUR 70,- s DPH na celú dobu prenájmu zahŕňa: posteľný set pre 4 osoby,
uterákový set pre 4 osoby, elektrický gril, sušiak na bielizeň, toaletný papier do chemického WC,
kapsule do chemického WC, welcome drink
- EXTRA doplnky naviac:
a/ elektrická kolobežka Xiaomi Mi za EUR 50,- s DPH na celú dobu prenájmu
b/ skladací bicykel DHS Folder 2095 20 za EUR 40,- s DPH na celú dobu prenájmu
c/ navigačný systém Garmin Camper 780 MT za EUR 20,- s DPH na celú dobu prenájmu
d/ elektrický gril za EUR 20,- s DPH na celú dobu prenájmu
Doba prenájmu, prevzatie a vrátenie autokaravanu.
Minimálna doba prenájmu je nasledovná:
a/ 3 dni od 1.4. do 31.5., a od 1.10. do 31.10. /jarná a jesenná sezóna/
b/ 7 dní od 1.6. do 30.9. /letná sezóna/
Prevzatie vozidla:
Od 14.00h do 18.00h v pracovné dni.
V prípade prevzatia vozidla v dňoch pracovného pokoja vrátane štátnych sviatkov bude účtovaný
jednorazový príplatok EUR 50,- s DPH.
Vrátenie vozidla:
Od 8.30h do 11.00h v pracovné dni.
V prípade oneskoreného vrátenia vozidla bude účtovaný poplatok EUR 20,- s DPH za každú hodinu
oneskoreného vrátenia naviac.
V prípade vrátenia vozidla v dňoch pracovného pokoja vrátane štátnych sviatkov bude účtovaný
jednorazový príplatok EUR 50,- s DPH.
Servisný poplatok:
Poplatok EUR 50,- s DPH vyúčtovaný vo faktúre za prenájom.
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Poplatky za znečistenie pri vrátení vozidla:
V prípade nadmerného znečistenia vozidla bude účtovaný poplatok EUR 80,- s DPH.
V prípade nevyčistenej odpadovej nádoby chemického WC bude účtovaný poplatok EUR 50,- s DPH.
V prípade nevyčistenej odpadovej nádoby na použitú vodu bude účtovaný poplatok EUR 30,- s DPH.
Zľavy:
a/ 7% pri prenájme vozidla na 2 týždne /t.j. 14-21 dní/
b/ 10% pri prenájme vozidla na 3 týždne /t.j. 21 dní a viac/
c/ množstevná zľava 10% pri prenájme 2 a viac autokaravanov na 7 až 13 dní
d/ množstevná zľava 12% pri prenájme 2 a viac autokaravanov na 14 a viac dní
e/ individuálna zľava pre verného zákazníka /dohodnutá individuálne pri každom ďalšom prenájme/
Kaucia:
Vratná kaucia vo výške EUR 1.000,- je splatná vopred prevodom na účet autoteam, s.r.o. ,
IBAN SK31 1100 0000 0026 2574 2222 , resp. zložením hotovosti, najneskôr v deň prevzatia vozidla.
Kaucia slúži na zabezpečenie pokrytia prípadných nákladov, na ktoré sa nevzťahuje havarijné poistenie
vozidla. V prípade vrátania vozidla riadne a načas, bez akýchkoľvek poškodení, bude kaucia nájomcovi
vrátená v plnej výške a to bezhotovostným prevodom na účet nájomcu, resp. v hotovosti /pokiaľ bola
nájomcom zložená v hotovosti/.
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