
CENNÍK PRENÁJMU AUTOKARAVANOV NA ROK 2023 

Základná cena prenájmu autokaravanu na jeden deň zahŕňa nasledujúce služby a vybavenie autokaravanu: 
✓ PZP a KASKO poistenie 
✓ Neobmedzený denný počet najazdených kilometrov (iba v hlavnej sezóne) 
✓ Non-stop asistenčné služby našich dispečerov, ako Uež služba FIAT ASSISTANT 
✓ Diaľničná známka pre SK a AT 
✓ 2 klimaUzačné jednotky (kabíny a obytný priestor); Ohrievač / bojler TRUMA; Chladnička s mrazničkou, plynový sporák s 3 horákmi 
✓ V kufri: elektrický kábel s adaptérmi + vodná hadica, vedro, sekera, vonkajší koberec, zametací štetec + lopatka, 2 * 11 caše s propánom, súprava na 

opravu pneumaek, vyrovnávacie kliny  
✓ Vonkajšia slnečná markíza + nosič bicyklov 
✓ Kompletná sada kvalitného kuchynského náčinia a bambusového riadu pre 5 osôb; akrylové poháre na víno 
✓ Vysoko kvalitne doplnky na spanie: prikrývky, vankúše, matrace (posteľnú bielizeň je potrebné objednať zvlášť) 
✓ Tablet 11“ s predinštalovanou GPS navigáciou a uloženými filmami 
✓ Elektrický automaUcký kávovar TCHIBO s náhradnými kávovými kapsulami 
✓ Elektrický fén, súpravy na šiUe, toaletné a kuchynské chemikálie + obrúsky + toaletný papier + veľa ďalších drobnose, vďaka ktorým je hotel 5 ***** 
✓ Bezplatné parkovanie Vášho auta na stráženom parkovisku po dobu trvania prenájmu 

Dodatočne je možné prenajať si aj ďalšiu kempingovú výbavu (od kvalitnej posteľnej bielizne, cez teleskop a nafukovací čln, až po vysielačku, GPS, bicykle či 
gril). Kompletnú ponuku nájdete na www.flying-dog.eu v sekcii Doplnková výbava.  

 Minimálna doba prenájmu. Čas prevzaAa a vrátenia autokaravanu.  
✓ Prvý a posledný deň prenájmu – 50% zľava (považujeme za jeden deň) 
✓ V hlavnej sezóne je minimálna doba prenájmu 7 dní, v strednom období - 3 dni, v mimosezóne - 3 dni 
✓ V hlavnej sezóne - denný počet najazdených kilometrov je neobmedzený, v strednom a nízkom sezóne je maximálny denný počet najazdených 

kilometrov 300 km. Prekročenie limitu sa vypočíta vo výške 0,5 EUR/km 
✓ Autokaravan by mal byť prevzatý medzi 15:00 a 18:00 a vrátený medzi 9:00 a 11:00. Nájomca môže na základe povinného predchádzajúceho súhlasu 

Prenajímateľa „dokúpiť“ ďalší čas v hodnote 1 hodiny = 10 EUR 
✓ Nájomca bude mať za cieľ začať a ukončiť prenájom AK v pracovných dňoch. V prípade, že prvý deň prenájmu (deň prevzaUa AK) a/alebo posledný deň 

prenájmu (deň vrátenia AK) pripadne na víkend alebo sviatok, nájomca sa zaväzuje uhradiť dodatočný poplatok 50 eur za každý takýto prípad. 

Zľavy: 
✓ "DVA TÝŽDNE" – pri prenájme na 15 az 21 dní - zľava 5% z výšky nájmu, alebo bezplatné dodanie obytného automobilu do 50 km, alebo stretnuUe hose 

na najbližších leUskách (je nutná predchádzajúca dohoda) 
✓ "TRI TÝŽDNE" – pri prenájme na 22 a viac dní - zľava 7% z výšky nájmu, alebo bezplatné dodanie obytného automobilu do 100 km, alebo stretnuUe 

hose na najbližších leUskách (je nutná predchádzajúca dohoda) 
✓ „VERNÝ ZÁKAZNÍK“ - za prvý opätovný prenájom sa poskytne - 2,5% zľava, za druhý opätovný prenájom -5% zľava, za 3. - zľava - 7,5%, pri 4. a 

nasledujúcom opakovaní - 10 %, . Predpokladom na uplatnenie vernostnej zľavy je nájomné najmenej 7 dní. 

Kaucia (vratná záloha) 
✓ €1000 – pre občanov Slovenskej republiky a Rakuska 
✓ €2000 – pre občanov iných krajín 
Kaucia slúži na zabezpečenie pokryUa prípadných nákladov, ktoré nemôžu byť pokryté poistením vozidla. Po následnom navrátení autokaravanu (načas a bez 
poškodení), nájomca dostane naspäť 100% kaucie, ktorú uhradil.   
Kauciu je možné zaplaUť v hotovosU v deň začiatku prenájmu, alebo skôr prevodom na účet prenajímateľa.   
Bez uhradenia vratnej kaucie autokaravan nebude vydaný.  

Presuny medzi krajinami EÚ sú povolené. Presúvať sa mimo hraníc EÚ je zakázané.  
Táto strana má len informaevny charakter. Detailné podmienky prenájmu sú dostupné vo Všeobecných zmluvných podmienkach na našej stránke, kde si ich 
môžete prečítať aj sUahnuť.  

So srdečným pozdravom,  

Vaša posádka FLYING DOG s.r.o  
Edícia 2023 

ŽIADNE INÉ SKRYTÉ POPLATKY. PLATÍTE IBA SUMU, KTORÚ TU VIDÍTE.

NÍZKA SEZÓNA STREDNÁ  SEZÓNA HLAVNÁ SEZÓNA

Marec, Apríl 
Október, November

Máj, Jún 
September

Júl, August

Cena za deň (5-miestne autokaravany) s DPH 155,- € 175,- € 195,- €

Minimálna doba prenájmu, dni 3 3 7

Povolený denný počet najazdených kilometrov 300 300 Neobmedzený

http://www.flying-dog.eu

