
Všeobecné podmínky zap ůjčení autostan ů  s příslušenstvím a dopl ňky 

• pronajímatel je povinen předat nájemci stan (s případnými doplňky) nepoškozený - v takovém stavu, aby 
po dobu zapůjčení mohl plnil svůj účel, ke kterému je určený

• autostan předává pronajímatel nájemci vybaven LED osvětlením, matrací, min. dvěma polštáři (dle 
velikosti stanu), žebříkem, dvěma sadami úchytů na příčníky a klikou, případně i prodloužením kliky, pro 
vytažení stanu (klika jen u stanů Maggiolina), případně s dalšími doplňky (termokapuce, přistřešek), 
pokud si tyto nájemce k autostanu objedná (rezervuje)

• nájemce je povinen povléknout vlastním povle čením matraci i polštáře ve stanu – nájemce ručí za 
čistotu matrace, polštářů i látky vn ějšího plášt ě autostanu, p řípadně termokapuce či přístřešku, 
pokud má tyto zap ůjčeny jako dopl ňky

• autostan lze umístit na vozidlo bez jakýchkoliv potřebných úprav příčníků - nutné pro montáž jsou pouze 
2 rovné, nejlépe hranaté příčníky - lze instalovat na jakékoliv 2 originální příčníky všech výrobců 
automobilů, montáž autostanu je v podstatě stejná jako montáž střešního boxu

• při převzetí autostanu je nájemce povinen p řijet s vozidlem, které má již osazené min. dva st řešní 
nosiče (příčníky) na střeše vozu ve vzdálenosti 80 cm - 1 m

• nájemce je povinen dodržovat za jízdy maximální rychlost vozidla s autostanem na střeše uváděnou 
výrobcem, tedy 110 km/h a průběžně kontrolovat zaklapnutí všech zámků autostanu

• stany Maggiolina se otevírají bohybem kliky ve sm ěru hodinových ru čiček, zavírají se
v protisměru hodinových ru čiček. Při otevírání a zavírání autostanu je nutné kliku lehce!!
dotáhnout, nikdy ne silou!!

• nájemce je povinen p ři otevírání a zavírání autostan ů Maggiolina p řidržovat rukou horní  skořepinu 
v takové poloze,  aby se p ři otevírání plynule dopnula a p ři zavírání plynule dosedla na  spodní 
část skořepiny, látka se nikdy nesmí sk řípnout mezi dolní a horní sko řepinu stanu, stan  se zavírá 
vždy se zavřenými vchody (zip nedopnutý o 10  cm od spodní sko řepiny)

• lehké naklápění horní skořepiny při otevírání či zavírání autostanu není závadou (vadou)
• nájemce je povinen chovat se k zap ůjčenému autostanu a p říslušenství „s citem“, starat se o něj, 

sušit ho v p řípadě dešt ě, dbát o n ěj a o p říslušenství či dopl ňky, aby nedošlo k jejich poškození
• nájemce je povinen vrátit autostan v bezvadném stavu
• nájemce je povinen vrátit stan čistý a vysušený
• nájemce i pronajímatel je povinen zkontrolovat p ři převzetí a vrácení autostanu a příslušenství 

jeho stav a případné poškození uvést do p ředávacího protokolu
• minimální půjčovné autostanu je 2800,- Kč, den převzetí a den vrácení se počítá dohromady jako jeden 

den
• úhrada půjčovného se provádí formou úhrady zálohové faktury, která je zaslána po závazné  

rezervaci  (objednávky)
• den obdržení úhrady p ůjčovného pronajímatelem je dnem finální rezervace autostanu
• nájemce uhradí hotov ě při převzetí autostanu vratnou kauci ve výši 5.000,- Kč, v p řípadě 

zjištěného poškození p ři vrácení autostanu je pronajímatel oprávn ěn krátit kauci, p řípadně použít  
celou výši kauce na úhradu zp ůsobené škody na autostanu či zapůjčeném příslušenství

• nájemce se zavazuje uhradit případnou zp ůsobenou škodu na zap ůjčeném autostanu či 
příslušenství či dlužné nájemné v p řípadě prodlení s vrácením zap ůjčeného autostanu či 
příslušenství, v celé její výši

• stany lze vyzvedávat a vracet pouze v pracovní dny
• v případě prodlení nájemce s vrácením zap ůjčeného autostanu či příslušenství, uhradí nájemce  

pronajímateli 1.000,- Kč za každý následující zapo čatý den nad rámec původní rezervace
• stany jsou k vyzvednutí dle rezervace na adrese:

Půjčovna Praha: Autoopravna - K novému sídlišti 210, 142 00 Praha 4 - Libuš, vjezd z ul.  Kolektivní. , 
kontaktní telefon: 777 299 299, 602210124 

• autostan je k vrácení na stejné pobočce (adrese), kde byl zapůjčen
• montáž autostanu trvá cca 30 min. dle typu vozu a typu příčníků
• v případě montáže autostanu p ři jeho zap ůjčení naším technikem je cena montáže 550,- Kč

(hradí se hotově v míst ě převzetí)
• nájemce a pronájímatel jsou povini podepsat předávací protokol při převzetí i vrácení autostanu



Storno podmínky: 

• Při stornu závazné rezervace z půjčovného je zbytek zaplaceného půjčovného vrácen na účet
nájemce.

• Kontaktní email pro storno závazné rezervace je info@autostany.cz.

Storno poplatky: 

• nad 90 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 15% z půjčovného
• 90 - 30 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 30% z půjčovného
• 30 - 14 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 50% z půjčovného
• 5 - 14 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 75% z půjčovného
• 0 - 7 dnů před dnem zápůjčky je storno poplatek 100% z půjčovného

Platnost podmínek od 1.12.2022 


	podminky-pujcovna-NOVE
	podminky-pujcovna-STORNO



