
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

DÁRKOVÉHO POUKAZU NA PRONÁJEM OBYTNÉHO VOZU 

 
I. Všeobecná ustanovení 

 

1. Obchodní podmínky dárkového poukazu na pronájem obytného vozu (dále jen jako „OPDP“) upravují 
podmínky vydávání, platnosti, uplatnění a případné reklamace, či odstoupení od koupě dárkového 
poukazu. Dárkové poukazy mohou být uplatněny pouze v půjčovně obytných vozů KUBÍČEK CAMPERS na 
pronájem obytných vozů (Bc. Jakub Kubíček, se sídlem na adrese Sluneční 2715, 269 01 Rakovník, IČ: 
14059291, DIČ: CZ9610221247). 

 
II. Základní obchodní podmínky dárkového poukazu 

 

1. Hodnota dárkového poukazu je určena kupujícím a její výše libovolná, přičemž minimální hodnota je 
3.000,- Kč s DPH. 

2. Hodnota uvedená na přední straně dárkového poukazu bude zákazníkovi odečtena z celkové ceny 
pronájmu obytného vozu poté, co zadá kód poukazu do poznámky v rezervačním systému na 
www.kubicekcampers.cz. 

3. Vztahuje se i na nadstandardní vybavení obytného vozu. 
4. Dárkový poukaz není směnitelný za peníze a jeho hodnotu lze vyčerpat pouze jednorázově, tedy není 

možné ho rozdělit do vícero objednávek. 
5. Platnost dárkového poukazu je vždy uvedena na přední straně poukazu a platí 1 kalendářní rok od jeho 

zakoupení. Po uplynutí data platnosti se stává poukaz neplatným. 
6. Po uplatnění a použití kódu poukazu v objednávce se poukaz stává neplatným. 
7. V případě ztráty nemůže být dárkový poukaz nahrazen. Prodejce nenese zodpovědnost za ztracené či 

smazané elektronické dárkové poukazy. 
8. Při překročení hodnoty dárkového poukazu zákazník, který dárkový poukaz uplatňuje, zaplatí pouze 

překročenou částku. 
9. Kupující je povinen seznámit obdarovanou osobu s těmito podmínkami. 
 

III. Nákup dárkového poukazu 
 

1. Nákup dárkového poukazu lze uskutečnit pouze elektronicky. Objednávku zašle kupující e-mailem na 
adresu prodejce - info@kubicekcampers.cz. 

2. Následně jsou kupujícímu odeslány tyto OPDP a příkaz k úhradě ve formě zálohové faktury. 
3. Souhlas a seznámení s těmito OPDP kupující stvrzuje tím, že zaplatí částku za nákup dárkového poukazu. 
4. Po uhrazení částky na bankovní účet bude kupujícímu vystaven daňový doklad a dárkový poukaz zašle 

prodejce poštou na uvedenou adresu, pokud není domluveno jinak. 
 

IV. Storno podmínky, reklamace, odstoupení od koupě 
 

1. V případě reklamace, či odstoupení od koupě dárkového poukazu musí kupující do 14 dnů od zakoupení 
poukazu písemně informovat vydavatele poukazu na e-mail (info@kubicekcampers.cz), že si přeje jeho 
koupi poukazu stornovat a celá částka mu tak bude vrácena zpět. 

2. Po uplynutí lhůty 14 dnů od zakoupení dárkového poukazu již nelze zakoupený dárkový poukaz vrátit a 
požadovat vrácení částky zpět. 

3. Vrácený dárkový poukaz se stává neplatným a nelze ho již v budoucnu uplatnit. 

 
Tyto obchodní podmínky dárkového poukazu na pronájem obytného vozu jsou účinné a platné od 4. 11. 2022. 



VZOR DÁRKOVÉHO POUKAZU 
 

 


