Připravte se na
španělské dobrodružství

Připravte se
na dobrodružství s Campiri
Nezapomenutelné dobrodružství po
jižním Španělsku s Campiri začíná…
Půjčujete si u nás obytňák a už se začínáte těšit?
V této brožuře vás seznámíme s tím, co všechno
během vašeho dobrodružství můžete zažít , dáme
vám tipy k řízení, doporučíme nezapomenutelná
místa a pomůžeme vám, abyste si užili každý
okamžik a přitom toho zažili co nejvíce.

Našim cílem je, abyste si cestu maximálně užili.

Neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit.

Obsah

| Manuál před cestou

•

Kontakty

•

Výbava vozidla

•

Příplatková výbava + Pojíštění vozu

•

Užitečné informace

•

Proces vyzvednutí a vrácení vozidla

•

Tipy na výlety

•

Ostatní informace

Kontakty
Toto jsou dva nejdůležitější kontakty, které budete pro zapůjčení vozidla potřebovat.

Jakýkoliv dotaz před pronájmem vám ráda zodpoví:

Mirka Frelichová
Zákaznická péče

+420 608 258 390
jedeme@campiri.cz

Hlavní kontakt v místě zápůjčky a také při samotné cestě:

Jan Rychtařík
Manažer půjčovny

+420 777 311 545
jan.rychtarik@campiri.com

Neváhejte se na nás proto kdykoliv obrátit.

Adresa pro vyzvednutí vozidla:
Carril Cruzcampo 74,
29004 Málaga
Polígono Industrial Villa Rosa
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Výbava vozu
Vozidla těch nejlepších parametrů jsme pro vás kompletně zařídili a připravili tak, že stačí jen
nasednout a vyrazit. Ve vozidle najdete:

| Kuchyň:
•

Sada nádobí a příborů (dle počtu možných cestujících)

•

Prostředky na umývání nádobí

•

Sada na vaření (pánev, hrnce, atd.)

| Toaleta:
•

Chemie do WC

•

Toaletní papír

•

Mýdlo

| Další vybavení interiéru:
•

Sada na uklízení

•

Držák na telefon

•

USB zásuvka 12V

| Ložnice:
•

Lůžkoviny a osušky dle počtu cestujících

| Garáž:
•

Campingová židle – dle počtu možných cestujících

•

Campingový stůl 1×

•

Prodlužovací kabel na bubnu

•

Hadice na vodu

•

Připojovací kabel

•

Kempová redukce na připojovací kabel

•

Vyvažovací klíny

•

Výstražná cedule na bike rack

•

Plynová bomba 2×
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Příplatková výbava
Pro vaše větší pohodlí během cesty si můžete vybrat také z následující příplatkové výbavy:

Koberec před markýzu

3 € / den (max 25 € / pronájem)

Měnič napětí

3 € / den (max 25 € / pronájem)

Gril + příslušenství
Přenosný reproduktor
Set stolních her

(Carcassonne, Výbušná koťátka, Monopoly, Activity, Yenga)

25 € / pronájem
2 € / den (max 20 € / pronájem)
25 € / pronájem

Hamaka

2 € / den (max 20 € / pronájem)

Detektor plynu

3 € / den (max 25 € / pronájem)

Instantní fotoaparát

(V ceně zahrnuto 10 snímků, další náplň 12 €)

Úklid vozidla po pronájmu
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25 € / pronájem
100 €

Pojištění vozu
Všechny naše vozy mají platné havarijní pojištění. Při vzniku škody do 4 100 € je spoluúčast 410 €,
při vzniku škody vyšší, než 4 100 € je spoluúčast 10 %.

| Co pojištění zahrnuje?
•

Odtah do nejbližšího servisu

•

Asistence při výměně pneumatiky

•

Asistence 24/7

•

Doprava do cílové destinace/ domů
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Užitečné informace
•

Ne všechna místa jsou vhodná pro parkování či kempování s obytným vozem. Informace o parkování,
kempech, výlevkách, stanicích na čistou vodu a další, naleznete v aplikaci PARK4NIGHT.

Appstore

Google play

•

Platí že, ve dvou se to lépe táhne. Sama aplikace PARK4NIGHT vám ukáže recenze z míst k přespání a vy si
můžete přečíst osobní zkušenosti lidí, kteří na daném místě nocovali před vámi. V aplikaci najdete informace
o bezpečnosti místa, ale také to, zda jde o legální místa k přespání a nehrozí na nich pokuty.

•

Ve Španělsku sice žádné oficiální omezení pro přespávání v obytných autech není, pokud se ale pro tuto
možnost rozhodnete, mimo vyhrazená místa k nocováni se raději vyhněte umisťování zakládajících klínů,
vytažené markýze, nebo užívání campingoveho nábytku. Vyhnete se tím nechtěné pozornosti a zvýšíte tím
svoje bezpečí.

•

Wildcamping není nebezpečný, spaní na divoko, které je víc a víc populární je bezpečné. S aplikací
PARK4NIGHT to jde. My vám předtím, než vyrazíte ještě poradíme triky, které vám pomohou užít si spaní v
přírodě a bez rizika. Obecně platí vyvarujte se parkovišť u dálničních čerpacích stanic a odpočinkových
míst podél dálnic. Nocujte na místech, která vám pocitově nenahánějí strach a cítíte se na nich bezpečně.
Můžete vyhledat místo, kde jsou další obytňáky.

•

V rámci udržitelnosti vás prosíme, nikdy nevyhazujte žádné odpadky ani nevypouštějte odpadní vodu do
přírody, je to slušnost a naopak pokud využijete místo k nocování na divoko je fajn pravidlo, že místo po nás
je uklizenější než když jste přijeli. Chraňte a vylepšujte pověst lidí cestujících v obytných autech.

•

Voda ve vodní nádrži není pitná.

•

Ve vozidle jsou dva druhy zásuvek 12V a 230V. (12V - zásuvka od zapalovače, 230V stadnardní “domácí”
zásuvka). Zásuvky na 230V fungují pouze, když je vozidlo připojené k elektrické síti
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•

Nepoužívejte markýzu za deště nebo větru. Upozorňujeme, že markýza je ochrana pouze před sluncem,
nikoliv před deštěm, či větrem.

•

Nezapomeňte před každou jízdou zkontrolovat, zda máte zavřená všechna okna.

•

Při jízdě zohledněte větší rozměry a vyšší hmotnost vozidla. Nikdy nejezděte na neutrál, mějte zařazený
rychlostní stupeň, při brždění si pomáhejte motorem.

•

Nepodceňujte prosím délku vozidla. Vzhledem k délce je třeba dbát zvýšené opatrnosti na vybočování
zadní části vozu při odbočování a zatáčení. Platí zde jednoduché pravidla: Čím pomaleji jedete, tím více se
dívejte do zpětných zrcátek.

•

Dávejte pozor na výšku vozidla u bran, stromů při okraji silnice a při podjíždění mostů.

•

Při couvání mějte k dispozici druhou osobu, zpětná kamera a zrcátka mohou různě zkreslovat vzdálenost.

•

Vzhledem k velikosti vozidla je vozidlo citlivější na boční vítr. Dbejte zvýšené pozornosti na dálničních
mostech a při předjíždění nákladních vozů.

| Manuál před cestou

Proces vyzvednutí a vrácení vozidla
| Vyzvednutí vozidla
Na letišti si vás nejraději vyzvedneme osobně a budeme čekat přímo v příletové hale, ale pokud vás přiletí plné
letadlo, musíme si pomoci taxíkem. Po přistání zavolejte Honzovi a on se s vámi přesně domluví, jak se
k nám z letiště dopravíte. Není to daleko. Místo, kde si auto budete vyzvedávat, je pouhých 5 minut jízdy od
letiště.

•

Doba předání vozu:

60 minut

| Vratná kauce
Pro převzetí vozidla budete potřebovat občanský a řidičský průkaz. Dále vám bude zablokována vratná kauce
ve výši 1.200 €, na vaší platební kartě. Platební karta musí být embosovaná a platná minimálně 12 měsíců od
vrácení vozidla.
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| Vrácení vozidla
Na času navrácení vozidla se domluvíme při jeho předání. V případě, že dojde ke zpoždění, dejte nám prosím
vědět předem. Vozidlo byste měli vracet v následujícím stavu:

Uklidit interiér vozu.

Umýt nádobí a uložit ho.

Vypustit nádrž na špinavou vodu.

Kompletně vyprázdnit a vypláchnout kazetu chemické toalety.

Naplnit do plna nádrž na diesel.

•

Doba vrácení vozu:

45 minut

Jakmile nám vozidlo vrátíte, zajistíme váš odvoz na letiště.
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Tipy na výlety
Jak zažít v jižním Španělsku to pravé dobrodružství?
Z pláže na hory, do měst i zapadlých vesnic…

| Nerja a Frigiliana
Začněte v jednom z nejkrásnějším měst na Costa del Sol. Navštívit můžete
známou jeskyní Nerja, romantickou vyhlídku na skále zvanou Balkon Evropy, nebo
typickou pueblo blanco – Frigilianu.
Zjistit víc

| Pampaneira, Lanjaron, Capileira, Bubión
Půvabné vesničky v pohoří Alpujarras. Každá je unikátní
a stojí za návštěvu.
Zjistit víc

| Granada
Potvrzujeme teorii, že jde o jedno z nejkrásnějších měst na světě. Majestátní
maurský komplex Alhambra, ale i samotné centrum města a jeho atmosféru
musíte zažít na vlastní kůži.
Zjistit víc

| Los Cahorros
Zažijte trochu adrenalinu a kochejte se nezapomenutelnými výhledy. Přírodní trek
vede korytem řeky po lávkách a mostech. Cesta je volně přístupná a zdarma.
Zjistit víc
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| Gibraltar
Vyjeďte lanovkou na Top of the Rock, kochejte se skvělým výhledem a poznejte
poněkud drzé opice z jedinečné evropské kolonie magota bezocasého.
Zjistit víc

| Ronda
Budete dlouho stoupat do hor, ale námaha bude stát za to. Na konci vás čeká
klenot v podobě této vesničky s typickými bílými domky.
Zjistit víc

| Caminito del Rey
Donedávna šlo o nejnebezpečnější trek na světě, dnes je to už zajištěná cesta
horským průsmykem, kterou stojí za to si projít. Nezapomeňte na rezervaci. Pár
kilometrů odtud jsou blankytně modrá jezera, která vybízejí k nocování na divoko
(a to je povoleno!).
Zjistit víc

| Sevilla
Nejkrásnější město Andalusie a zároveň její kulturní střed. Centrum bez aut je
ideální na dlouhé procházky, milovníci gastronomie tu najdou vyhlášené gelato,
které ochladí v sevillském extra horkém klimatu.
Zjistit víc

| Tavira PT
A jste v Portugalsku! Nevynechte toto malebné město v regionu Algarve. Lodí se
dostanete na krásnou pláž, ale pozor, zpátky jen za odlivu!
Zjistit víc
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| Mys svatého Vincenta PT
Nejjihozápadnější místo Evropy. Kam jinam si dojet pro fenomenální západ
slunce?
Zjistit víc

A pro ty, kdo to mají rádi pěkně přehledně jako roadtrip, jsme připravili tři ucelené okruhy, během kterých
poznáte ta nejzajímavější místa jižního Španělska, pláže Costa de Sol cestou králů, odhalíte tajemství
maurských alpujarras nebo objevíte kouzlo Gibraltaru s výhledem na Afriku. A pro ty, kteří mají více času, se
pojede až na konec světa…
Pár doporučených okruhů dle délky vašeho dobrodružství:

7 dní – Costa de Sol
cestou králů
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11 dní – Tajemství
maurských Alpujarras

14 dní – Španělskem až
na konec světa

Ostatní informace
| Krizové situace a jak postupovat při dopravní nehodě
Nehoda se bohužel může stát, ale nemusíte panikařit. Všechny naše vozy jsou pojištěné (viz. část pojištění
vozidel). Zde si přečtěte přesnou citaci všeobecných smluvních podmínek:

Nájemce je povinen každou nehodu či jinou pojistnou událost bezprostředně poté, kdy ji zjistí,
oznámit Pronajímateli a informovat jej o povaze a rozsahu poruchy nebo poškození, způsobené
škodě na majetku třetí osoby či újmě na zdraví, vyplnit pečlivě a úplně záznam o dopravní
nehodě a pořídit fotodokumentaci z místa nehody, a tento záznam předat při vrácení Vozidla
Pronajímateli,...

Nepodceňte prosím záznam o dopravní nehodě, který je v každém
našem voze. Ten je nesmírně důležitý pro následnou komunikaci
s pojišťovnou.

| Další dotazy:

•

Zaplatíme za vás pokuty?

Bohužel, takhle to nefunguje. Pokud nám do kanceláře dorazí pokuta, uhradíme ji, naskenujeme
a spolu s fakturou vám ji zašleme na email. Upozorňujeme, že dle pravidel silničního provozu
mají úřady a další orgány státní správy až 12 měsíců od spáchání přestupku na odeslání pokuty.
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| Náhled smlouvy a VOP

Všeobecné smluvní podmínky v plném znění naleznete níže. Prosíme vás o jejich kompletní přečtení.
V nájemní smlouvě mimo jiné podepisujete, že jste s nimi seznámeni.

•

Kompletní znění obou dokumentů:

•

Všeobecné obchodní podmínky

•

Smlouva
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| Výtažek z VOP

•

Mohou vaše vozy řídit děti?

Bohužel ne. Ani pokud je vám mezi 18-20 let. Nájemce našeho vozu musí dovršit věk 21 a musí být
držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu minimálně 3 let.

•

Měl bych mít jako začátečník obavy?

Obytné vozy nejsou složité, ani pro začátečníky. Navíc vám vše na místě během 45 minut
vysvětlíme. V případě nutnosti se můžete obrátit na naší linku, kde vám poradí (uvedeno ve
smlouvě). Takže žádný strach, kempování je radost!

•

Může vás pokutovat jenom policie?

Dle Všeobecných smluvních podmínek vás můžeme pokutovat i my. Jsme fér a nic neskrýváme,
proto jsme vám všechny pokuty vyznačili do černého tučného čtverce, který najdete v přiložených
VOP. Nejdůležitější smluvní pokuty jsou ale následující:
Pozdní navrácení vozidla o max 60 min později – 41 €
Nedotankované PHM – 12 € + cena PHM
Nevyprázdněná nádrž na šedou vodu –41 €
Nevyprázdněná WC kazeta – 122 €
Neumyté nádobí – 20 €
Znečištěné vozidlo – 20 - 122 €
Extrémně znečištěné vozidlo – 205 - 410 €
Kouření ve vozidle 410 €
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| Další kontakty
Sledujte nás na sociálních sítích a sdílejte vaše zážitky s hashtagem #campiri.

@campiri1
@campiri
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| Buďte součástí Campiri komunity
Pojďte sdílet zážitky z výletů nebo se poradit s ostatními cestovateli!
Rádi vás přivítáme ve Facebookové skupině Cestujeme udržitelně s Campiri.

| Inspirace na cesty
Na našem blogu pravidelně sdílíme tipy na cestování, užitečné informace a novinky.
Sledujte náš blog a buďte v obraze.
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