Postup při výběru a rezervaci vozu
Do vyhledávacího okna zadejte základní údaje o pronájmu – datum a čas vyzvednutí a vrácení vozu, vybranou destinaci.
Systém během chvíle porovná dostupné nabídky několika poskytovatelů a přehledně je zobrazí společně se základními
údaji. Detailní informace a podmínky jsou k dispozici u každého vozu po kliknutí na příslušný odkaz.

V podmínkách si můžete přečíst, co uvedená cena obsahuje, podmínky, druh a rozsah zahrnutého pojištění, výši
spoluúčasti při pojistných událostech a také výši dalších případných poplatků. Tyto podmínky se mohou lišit i v případě
různých nabídek jednoho dodavatele. Při porovnávání nabídek se kromě ceny a obchodních a platebních podmínek
zaměřte také na podmínky používání paliv. Nejčastější z nich jsou:


Plná nádrž při převzetí i odevzdání (systém full/full): Nejběžnější a obvykle nejvýhodnější způsob. V
základní ceně pronájmu je již zahrnuta plná nádrž paliva při převzetí, vrácení se předpokládá opět s plnou
nádrží. Platíte tak pouze skutečně spotřebované palivo. Neplatí se tedy žádné dodatečné poplatky za
palivo při převzetí, ani palivové manipulační poplatky. Pokud ovšem neodevzdáte vozidlo s plnou nádrží,
bude Vám chybějící palivo naúčtováno, a to obvykle za podstatně vyšší ceny, než u čerpací stanice.
Doporučujeme tedy vyhledat předem čerpací stanici blízko místu vrácení, abyste se těmto poplatkům
vyhnuli.



Zakoupení paliva předem s vrácením peněz: Vozidlo bude připraveno s plnou nádrží, cena paliva ale není
v základní ceně, ta vám bude zvlášť naúčtována. U některých půjčoven může být vyžadována záloha, při
vrácení je pak ze zálohy odečten poplatek za spotřebované palivo a manipulační poplatek. Zbytek zálohy
je vrácen. Pokud není záloha vyžadována, je poplatek za palivo + manipulační poplatek splatný při vrácení.
Manipulační poplatek se platí vždy, i pokud vrátíte vůz s plnou nádrží. Cena za palivo a povinný
manipulační poplatek tedy nejsou zahrnuty v základní ceně pronájmu a platí se až na místě.



Předplacení (také systém full/empty): Při vyzvednutí vozu je zaplacen poplatek za plnou nádrž paliva,
vozidlo se vrací s prázdnou nádrží. Cena za palivo je obvykle vyšší než u čerpacích stanic. Za
nespotřebované palivo se peníze nevrací. Cena paliva tedy není zahrnuta v ceně pronájmu a platí se až
na místě. Výsledky vyhledávání lze dále filtrovat podle mnoha parametrů: manuální či automatická
převodovka, počet dveří, velikost vozu a další. Můžete si tak vybrat vůz přesně podle Vašich představ a
požadavků. Vybraný vůz si jednoduše rezervujete online.

Po potvrzení rezervace vozu Vám systém nabídne také pojištění. Zároveň s rezervací vozu si můžete také rezervovat
volitelné doplňky jako např. dětskou sedačku. Cenu za tyto doplňky platíte až na místě při převzetí vozu.
Vyplňte Vaše osobní a kontaktní údaje, doporučujeme vyplnit také údaje o čísle Vašeho letu.
Dalším krokem je platba online Vaší platební kartou. Prosím, ověřte si, zda Vaše karta umožňuje internetové platby a
má nastaven dostatečný limit. Proběhne-li platba úspěšně, systém zobrazí potvrzení rezervace spolu s jejím číslem.
Potvrzení Vám také bude zasláno na zadanou emailovou adresu. Toto potvrzení si prosím vytiskněte, budete jej
potřebovat při vyzvednutí vozu.

Důležité informace
Většina půjčoven vozů akceptuje řidiče ve věku od 21 let, mladší řidiče jen velmi výjimečně. Některé půjčovny požadují
minimální věk řidiče 23 nebo i 25 let. Za řidiče mladší 25 let (jsou-li akceptováni) je téměř vždy vyžadován příplatek.
Podobně může být stanoven maximální akceptovaný věk řidiče nebo účtován poplatek pro řidiče nad určitou věkovou
hranici. Požadavky a poplatky se ale liší u každé konkrétní půjčovny a jsou vždy uvedeny v podmínkách pronájmu u
jednotlivých vozů, před rezervací si je prosím důkladně přečtěte.
Půjčovny zpravidla požadují poplatek za každého dalšího řidiče. Některé nabídky zahrnují druhého řidiče zdarma, což
je vždy jasně uvedeno v podmínkách pronájmu. Pokud se plánujete při řízení vozu střídat, každého dalšího řidiče
nahlaste. V případě nehody či jiných problémů mohou při řízení vozu nenahlášeným řidičem pojišťovny odmítnout
jakékoli plnění, a to i v případě, že nehodu zaviní někdo jiný.
Podmínky pronájmu obvykle vyžadují, aby každý řidič byl držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny alespoň 1
nebo 2 roky. Konkrétní požadavky daného poskytovatele také najdete v podmínkách pronájmu.
Předem se informujte o pravidlech silničního provozu v dané zemi (povolené rychlosti, pravidla používání
bezpečnostních pásů, povolená hladina alkoholu u řidiče apod.) Pokuty bývají v zahraničí často vysoké.

Vyzvednutí vozu
Pro vyzvednutí vozu je třeba vytištěné potvrzení rezervace, řidičské průkazy všech řidičů, kreditní karta na jméno
hlavního řidiče s dostatečným limitem pro úhradu zálohy a další doklad totožnosti (pas, OP).
V zemích mimo EU je ve většině případů požadován kromě národního řidičského průkazu mezinárodní řidičský průkaz.
Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu vyřizují příslušná pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s
rozšířenou působností. Vydávají se na počkání, pro jeho získání potřebujete řidičský průkaz, doklad totožnosti, 1
průkazovou fotografii a 50 Kč.

Vratná záloha při převzetí vozu
Je požadována téměř všemi půjčovnami. Její výše se různí podle půjčovny, délky pronájmu, typu vozu a druhu
sjednaného pojištění. Slouží jako záloha spoluúčasti při poškození vozu, za spotřebované palivo, poplatky apod.

Na kreditní kartě je po dobu pronájmu zablokována určitá částka, která je po vrácení vozu zase vrácena na účet. Tato
částka může být poměrně vysoká (i několik set EUR), je tedy třeba s touto skutečností počítat a mít na účtu tuto částku
k dispozici. Jen málo půjčoven umožňuje složení zálohy v hotovosti.
Pokud Vám budou účtovány poplatky za nedoplněné palivo, poškození vozu apod., budou uhrazeny z této zálohy.
V případě, že je vůz navrácen v pořádku, záloha se Vám vrátí v plné výši.
Pro blokaci zálohy je požadována kreditní karta vystavená na jméno hlavního řidiče. Pokud zákazník kreditní kartu
nemá, není na jméno hlavního řidiče, nebo na ní není dostatečné množství prostředků, může pracovník autopůjčovny
odmítnout vozidlo vydat. Pozor také na limit nastavený na kartě. Upozorňujeme, že některé půjčovny také nepřijímají
debetní karty, pouze karty kreditní.

Kontrola při převzetí vozu
Při přebírání věnujte velkou pozornost stavu vozu, zkontrolujte jej včetně skel, zrcátek, pneumatik a laku společně s
pracovníkem půjčovny a trvejte na zanesení všech (i drobných) poškození do protokolu před opuštěním půjčovny. V
protokolu by měl být kromě toho uveden stav paliva při převzetí vozu (ve většině případů plná nádrž) a obvykle i stav
tachometru. Pro jistotu můžete veškerá zjištěná poškození i ukazatel stavu nádrže vyfotografovat.
Před podpisem protokolu nebo jiných dokumentů si vše pečlivě zkontrolujte. Na místě například může být na
smlouvě připsáno další volitelné pojištění, zapůjčení GPS navigace nebo jiná služba apod., která by Vám byla
dodatečně naúčtována a stržena ze zálohy. Upozorňujeme, že základní pojištění je již zahrnuto v ceně pronájmu
vozu a další pojištění, které Vám bude nabídnuto na přepážce půjčovny, je pouze volitelné.
Při převzetí vozu požadujte kopii předávacího protokolu a uschovejte si ho.
Před opuštěním půjčovny se také seznamte se základními ovládacími prvky vozu a informujte se o druhu používaného
paliva, pokud tato informace není na víčku nádrže.

Vrácení vozu
Pokud máte vůz vrátit s plnou nádrží, dotankujte co nejblíže místu vrácení.
Při vrácení v provozní době pobočky požádejte o kontrolu stavu vozu a paliva, zanesení těchto údajů do protokolu a
jeho potvrzení půjčovnou. Kopii potvrzeného protokolu si vyžádejte, v případě pochybností může být opět užitečná
fotodokumentace. Všechny doklady si uschovejte nejméně do doby, kdy je záloha v pořádku vrácena na Váš účet.
Odblokování trvá obvykle max. 14 dnů, ve výjimečných případech i déle.

Dodatečné poplatky mohou být vyžadovány:




Za čištění a úklid, pokud je vůz vrácen výrazně znečištěn.
Za překročení doby pronájmu, někdy při překročení doby pronájmu byť jen o hodinu může být účtován
poplatek ve výši celodenní sazby.
Za vrácení mimo otvírací dobu provozovny – vozidlo je při vrácení zaparkováno na dohodnutém místě a
klíčky např. vhozeny do připravené schránky. V tomto případě velmi doporučujeme stav vozu při předání
zdokumentovat.

