TT KARAVANY

DZL EXPRESS, s.r.o.

CARAONE 390 QD
C sezóna
B sezóna

A sezóna

01.10-14.05
15.05 - 30.06 a 01.09-30.09

01.07 - 31.08

CaraCito 450 FU elektro s klimatizáciou
C sezóna
B sezóna

A sezóna

01.10-14.05
15.05 - 30.06 a 01.09-30.09

01.07 - 31.08

CaraCito 470 QDK elektro s klimatizáciou
C sezóna
B sezóna

A sezóna

01.10-14.05
15.05 - 30.06 a 01.09-30.09

01.07 - 31.08

Servisný poplatok /záhrňa prípravu karavanu na vašu dovolenku - potrebný materiál –1ks
plnej plynovej bomby – 10kg, +1ks rozpouživanej v prípade karavanov na plyn, plná nádrž
na vodu na požiadanie, chémia a papier do WC, základná kuchynská výbava, čisté plachty
na matrace, dezinfekciu ozónom, vonkajšie sedenie, vonkajší koberec, slnečná markíza,
základné zaškolenie, zákonné a a havarijné poistenie. / Servisný poplatok nezahŕňa
čistenie interieru a exterieru karavanu/

Cena na deň bez DPH
40,83 €
45,00 €
49,17 €

Cena na deň s DPH
49 €
54 €
59 €

Cena na deň bez DPH
45,00 €
49,17 €
54,17 €

Cena na deň s DPH
54 €
59 €
65 €

Cena na deň bez DPH
48,33 €
52,50 €
56,67 €

Cena na deň s DPH
58 €
63 €
68 €

41,67 €

50 €

Zľavy:
Prenájom 15 až 21 dní

1 deň zdarma

Prenájom 22 až 27 dní

2 dni zdarma

Prenájom 28+ dní

3 dni zdarma

Individuálna zľava dohodou
Prevzatie: v deň začiatku nájmu dohodou (štandardne počas otváracích hodín od 7:00)
Odovzdanie: v deň ukončenia nájmu dohodou (štandardne počas pracovných dní do 17:00, v
piatok do 15:00, v nedeľu od 17:00-18:00)
Kaucia:
Obytný príves Weinsberg /pre zahraničných klientov dvojnásobok = 1 200 EUR/

600 €

Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa a/alebo na krytie
spoluúčasti v prípade hradenia škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenia, kaucia je
v plnej výške vrátená nájomcovi. Kauciu je možné zaplatiť v hotovosti pri prevzatí karavanu/obytného
prívesu.
Bez zaplatenia kaucie nebude vozidlo nájomcovi vydané!
Poplatky a zmluvné pokuty:
Prevzatie / odovzdanie mimo otváracích hodín

50 €

Znečistenie interiéru (minimálny poplatok pri odovzdaní 20 €)

20 – 300 €

Znečistenie exteriéru (minimálny poplatok pri odovzdaní 20 €)

20 – 150 €

Vrátenie znečistenej kuchynskej výbavy

10 €

Vrátenie znečistenej vonkajšej výbavy - markíza+koberec+sedenie

20-50 EUR

Nevrátenie vozidla v dohodnutom čase

20 € / každá začatá hodina meškania

Nevyprázdnená nádrž na WC

50 €

Nevyprázdnená nádrž na odpadovú vodu

10 €

Strata dokladov

300 €

Strata kľúčov

300 €

Strata EČV

80 €

Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla a zákazu zvierat

300 €

Otváracie hodiny požičovne TT karavany /prevzatie a odovzdanie DZL EXPRESS,
Pondelok - Štvrtok
Piatok
Nedeľa
Sobota a štátne sviatky

Logistická 7, Trnava/
07:00-17:00
07:00-15:00
17:00-18:00
ZATVORENÉ

CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
Služba ,,UPRATANIE,,
Nekazte si posledný deň, alebo cestu pracným upratovaním a umývaním karavanu, využite túto službu a užívajte karavan do poslednej chvíle
a my karavan dočistíme za Vás.
vysávanie, umytie podlahy, dočistenie kúpeľne a kuchyne aj jej vybavenia
Umytie karavanu z vonku

15 €
10 €

Vyčistenie príslušenstva :
kempingové sedenie so stolom, markíza, koberec
vyčistenie plynový gril

10 €
10 €

Službu je potrebné ohlásiť najneskôr predposledný deň pred odovzdávaním karavanu na email ttkaravany@dzlexpress.sk alebo
sms na +421905 531 966. Pri nenahlásení a vracaní nedočisteného karavanu sa uvedené ceny navyšujú o 50 %
Sankcie za nadmerné znečistenie a poškodenie platia podľa zmluvných podmienok aj v prípade
využitia tejto služby.

Služba ,, PRISTAVENIE,,
Pristavenie karavanu na dohodnuté miesto aby ste si pripravili karavan priamo pri Vašom bydlisku.
Cena pristavenia dohodou, zohľadňujeme počet dní prenájmu.
Službu je potrebné ohlásiť pri záväznej rezervácii karavanu. /Služba nie je nárokovateľná a je
poskytovaná podľa možností prenajímateľa po vzájomnej dohode.

Služba ,, ALL INCLUSIVE,,
Karavan Vám pristavíme priamo do kempu, ustavíme , zapojíme,rozložíme výbavu......následne si
ho samozrejme prevezmeme
Cena dohodou podľa polohy kempu.
Službu je potrebné ohlásiť pri záväznej rezervácii karavanu. /Služba nie je nárokovateľná a je
poskytovaná podľa možností prenajímateľa po vzájomnej dohode.

platnosť od 25.05.2022

