POGOJI POSLOVANJA ZA NAJEM AVTODOMA
REZERVACIJE
Ob rezervaciji se plača 40% celotnega zneska t.i. avans.

ROK PLAČILA
Celotni znesek najema se v visoki sezoni poravna najkasneje 14 dni pred odhodom (oz. po
predhodnem dogovoru), sicer štejemo rezervacijo za odpovedano, medtem ko se v ostalih
sezonah znesek poravna 5 dni pred odhodom (oz. po predhodnem dogovoru), sicer štejemo
rezervacijo za odpovedano.

ODPOVED REZERVACIJE
Pri odpovedi rezervacije so stroški, ki nastanejo sledeči:
odpoved nad 46 dni pred odhodom: 10 % od akontacije,
odpoved od 16 do 45 dni pred odhodom: 30 % od akontacije,
odpoved od 6 do 15 dni pred odhodom: 70 % od akontacije,
odpoved do 5 dni pred odhodom: celotna akontacija.

VARŠČINA
Varščina v višini 700,00 EUR, se poravna pred prevzemom vozila in se uporabi za pokrivanje
stroškov, ki izhajajo iz kasko zavarovanja, izgube bonusa pri zavarovanju, stroškov za manjše
poškodbe vozila in stroškov, ki nastanejo zaradi poškodb ali manjkajoče opreme. Če je vozilo
ob vrnitvi nepoškodovano se varščina v celoti vrne. Varščina je v gotovini.

PREVZEM VOZILA
NIZKA in SREDNJA sezona: Prevzem vozila je možen vsak delovnik med 14. in 17. uro oz.
po dogovoru. Vozilo je potrebno vrniti do 11. ure dopoldan, saj se samo v tem primeru prvi in
zadnji dan najema se štejeta kot en dan. Mesto prevzema in vrnitve vozila določi
najemodajalec.
VISOKA sezona: Najem in prevzem vozila je možen samo ob sobotah med 14. in 17. uro oz.
po dogovoru. Vozilo je potrebno vrniti do 11. ure dopoldan, saj se samo v tem primeru prvi in
zadnji dan najema se štejeta kot en dan. Mesto prevzema in vrnitve vozila določi
najemodajalec.
ZAMUDA ob vrnitvi avtodoma:
- zamuda do 1. ure se zaračuna 20,00 EUR,
- zamuda do 2. ur se zaračuna 50,00 EUR,
- zamuda do 3. ur se zaračuna 90,00 EUR,
- zamuda nad 3. ure oz. nedogovorjen dan najema
avtodoma se zaračuna 4x cena najema avtodoma.
Zamuda se poravnava iz varščine.

ČIŠČENJE
Ob prevzemu vozila je le to očiščeno znotraj in zunaj, notranjost je razkužena, odtočni
kotliček je prazen in WC posoda je prazna. Avtodom se vrne čist , v nasprotnem primeru pa
zaračunamo naslednje: - zunanje čiščenje 35,00 EUR,
- notranje čiščenje 35,00 EUR,
- čiščenje odtočnega kotlička in WC posode 50,00 EUR.

V CENO JE VKLJUČENO
DDV, zelena karta (obvezno zavarovanje za tujino), kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo,
poraba plina v plinski jeklenki in WC kemikalije.

GORIVO
V avtodom se toči IZRECNO plinsko olje D-2 (diesel). Za gorivo poskrbi najemnik vozila. Ob
prevzemu in vrnitvi avtodoma je rezervoar za gorivo poln.

CENA NE VKLJUČUJE
Goriva, posteljnine, brisač, kuhinjskih krp, posode, cestnin in raznih taks.

PREPOVEDI
V avtodomu je izrecno PREPOVEDANO kaditi in imeti živali.
V primeru da najemnik krši zgornje prepovedi, najemodajalec zaračuna najemniku kazen v
znesku 500,00 EUR

DOPLAČILO
Doplačati je potrebno:
- dovoljenje za vožnjo tujega vozila izven EU. Po veljavnem ceniki AMZS:

VOZNIŠKO DOVOLJENJEI
Določila CPP zakona predpisujejo:
- starost najemnika najmanj 21 let,
- najemnik ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta.

PROMETNI PREKRŠKI
Vsi morebitni prekrški, ki nastanejo v času najema, bremenijo najemnika vozila.

ODGOVORNOST NAJEMODAJALCA
V primeru višje sile - poškodovanega oz. nevoznega bivalnika se dogovori drugi termin
koriščenja ali pa vplačani znesek vrne. V nobenem primeru pa najemodajalec ne prevzema
nobene druge odgovornosti v zvezi s tem odstavkom.

ODGOVORNOST NAJEMOJEMALCA
Vozilo mora vedno in povsod skrbno zakleniti. Ključe in dokumente vozila mora hraniti vedno
pri sebi. Paziti mora, da so v primeru dežja ali snega okna na strehi avtodoma vedno zaprta.

Ankaran, _____________

najemodajalec:

najemojemalec:

