Pujcsiautovrak.cz
Půjčujeme dodávky.

Výpůjční řád
(který jsme nechtěli psát)
1)

Při objednávce (ať už voláte, píšete nebo chatujete) je nutné si zvolit tarif. Půjčujeme na 1, 3, 6, 12, 24 hodin.
Ceník máme jasně daný:
-

TARIF 1
TARIF 2
TARIF 3
TARIF 4
TARIF 5

1 hodina
2-3 hodiny
4-6 hodin
7-12 hodin
13-24 hodin

99,399,699,899,1099,-

2)

Den před termínem Vaší výpůjčky Vám přijde potvrzovací SMS zpráva. V té se píše, abyste na SMS
odpověděli a rezervaci potvrdili. Pokud rezervaci nepotvrdíte, voláme Vám a potvrzujeme si s Vámi rezervaci
telefonicky. Pokud na SMS neodpovíte, a ani se Vám nedovoláme, Vaši rezervaci rušíme a auto ihned
uvolňujeme k pronájmu někomu jinému.

3)

V dohodnutý čas na Vás čekáme dle dohody v naší kanceláři v areálu ZEZAN – Chebská ulice 355/49, Karlovy
Vary, budova č. 4 kancelář č. 2. Pokud nedorazíte v dohodnutý čas, voláme Vám. Pokud se nedovoláme auto
ihned uvolňujeme k pronájmu někomu jinému.

4)

Nájemné a kauce jsou splatné při podpisu smlouvy. Kauce běžně činní 3 000,- může, ale v návaznosti na dobu
výpůjčky být až 10 000,-.

5)

Auto Vám půjčujeme na určitý čas, který je velice nutné dodržet. Pokud tento čas nedodržíte, platíte
automaticky za první až desátou minutu prodlení 99,- a od desáté minuty dál 399,- za každou započatou
půlhodinu.

6)

Vyplnění, podpis smlouvy a předání auta zpět do půjčovny jsou zahrnuty do času výpůjčky.

7)

Auto vracíte uklizené na stejné místo, v dohodnutý čas dle smlouvy. Pokud ho chcete vrátit dříve, nejdéle půl
hodiny před Vaším návratem nás prosím informujte na tel.: 775 696 242.

8)

Auto vracíte do areálu ZEZAN dotankované do cvaknutí tankovací pistole. Lístek od nafty prosím předkládejte
při vracení vozu.

Poznámky pod čarou:

-

Auta máme starší, přeci jen voláte do firmy pujcsiautovrak.cz
Rozdíl v plnosti nádrže může dosahovat až 2 litry na výpůjčku.
Termín si zarezervujte co nejvíce dopředu. V den, kdy si chcete auto půjčit a teprve voláte o
termín, nejspíše nebudete mít štěstí.
V případě nepředložení lístku od tankování a naší pochybnosti o plnosti nádrže Vás můžeme
vyzvat k dotankování vozu, nebo takové provést a až poté Vám kauci vrátit.
Za znečištěné auto nad běžné opotřebení účtujeme dle rozsahu pokutu 1 500,- a 3 000,Pokud Vám dojde nafta a je nutné k Vám vyslat asistenční službu, popř. Vám naftu dovést
automaticky Vám propadá celá výše kauce.

Děkujeme za to, že nám věříte a že tu můžeme být.

Za tým pujcsiautovrak.cz
Stanislav Kubín, majitel
Službu pujcsiautovrak.cz poskytuje Stanislav Kubín, Fibichova 922, Jáchymov 362 51, IČ: 05032776
Mail.: standa.kubin@gmail.com tel.: 775 696 242

