CENNÍK PRENAJÍMATEĽA
platný od 15.01.2022

všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH
VOZIDLO

Volkswagen California
6.1 Ocean
2.0 TDI DSG 4Motion

Sezóna 1 (1.6. - 31.8.)
Sezóna 2 (1.4. - 31.5. a 1.9. – 31.10.)
Sezóna 3 (1.11. - 31.3.)

140 € za deň
120 € za deň
100 € za deň

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Nosič na 4 bicykle
Stan pod zadné dvere

5 € za deň
5 € za deň
20 € za dobu nájmu
30 € za dobu nájmu
5 € za deň
30 €/ks za deň

pre 2 osoby
pre 4 osoby

Sada lôžkovín
Prenosné chemické WC
E-bike (max. 2 ks)

VOLITEĽNÉ SLUŽBY
Prebratie vozidla mimo pracovnej doby (8:00 – 17:00)
Odovzdanie vozidla mimo pracovnej doby (8:00 – 17:00)
Dovoz vozidla na adresu prebratia mimo Modry
(trasa počítaná jednosmerne z centra Modry na danú adresu)
Odvoz vozidla z adresy odovzdania mimo Modry
(trasa počítaná jednosmerne z centra Modry na danú adresu)

50 €
50 €
2 € za každý začatý
kilometer trasy
2 € za každý začatý
kilometer trasy

ZMLUVNÉ POPLATKY
meškanie do 3 hod.
Nevrátenie vozidla
včas

meškanie viac ako 3 hod.

Porušenie zákazu fajčenia vo vozidle
Strata kľúčov, dokladov alebo tabuľky s EČV
palivomer na 6/8 a viac
palivomer na 5/8 - 4/8
palivomer na 3/8 - 2/8
palivomer na menej ako 2/8
Vrátenie zvonka hrubo znečisteného vozidla
Vrátenie zvnútra neuprataného vozidla
Vrátenie zvnútra silne znečisteného vozidla
(znečistené poťahy / strop, zvieracie chlpy...)
Vrátenie nevyčisteného prenosného WC
Administratívny poplatok za zmenu nájomcu
Administratívny poplatok za vybavenie sankcií,
udelených v rámci objektívnej zodpovednosti
Vrátenie
nedotankovaného
vozidla

30 € za každú začatú hodinu meškania
150% denného nájomného za každý deň, v ktorom
porušenie povinnosti vrátiť vozidlo včas trvalo
+ náhrada prípadného ušlého zisku
300 € + náhrada prípadného ušlého zisku
200 € za položku + prípadné náklady na doručenie
náhradného kľúča
50 €
75 €
100 €
125 €
25 €
50 €
skutočné náklady na profesionálne čistenie, minimálne
však 200 € + náhrada prípadného ušlého zisku
100 €
25 €
25 € za každú sankciu

Radi by sme zdôraznili, že k väčšine zmluvných poplatkov pristupujeme až ako k tomu poslednému možnému riešeniu.
Pokiaľ s nami zákazník aktívne komunikuje a dá nám o probléme vedieť čo najskôr (a nám vzniknutá situácia neohrozí
ďalší prenájom vozidla), vždy sa snažíme nájsť iné, ústretovejšie riešenie.

Ing. Dušan Špánik
Vajanského 60
900 01 Modra
Slovenská republika

IČO: 45676461
DIČ: 1022743689
IČ DPH: SK1022743689

Tel.: +421 903 869 187
E-mail: info@hotel-california.sk
Web: www.hotel-california.sk/
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Tatra banka, a.s.:
IBAN: SK71 1100 0000 0029 1486 3776
SWIFT: TATRSKBX

