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Kontrola vozu
Před nastartováním vozidla zkontrolujte stav
exteriéru a interiéru. V případě zjištěného
poškození pořiďte fotodokumentaci, kterou můžete
nahrát přes mobilní aplikaci. Po nastartování
vozidla přechází zodpovědnost za škody na Vás.

Kontrola potřebných dokumentů
Zkontrolujte obsah přihrádky u spolujezdce.
V přihrádce musí být klíček od vozu s čipem,
palivová CCS karta, malý technický průkaz,
potvrzení o povinném ručení a tato příručka.

BĚHEM
REZERVACE
(JÍZDY)

Používejte pouze klíček od vozu
Během výpůjčky zamykejte a odemykejte vůz
pouze klíčkem od vozu. Plzeňskou kartu, mobilní
aplikaci nebo Hlasový automat používejte pouze
při zahájení nebo ukončení své rezervace (jízdy).

Tankujte na CCS kartu
Pokud budete během výpůjčky tankovat, použijte
palivovou CCS kartu umístěnou v přihrádce
u spolujezdce. Veškeré náklady na čerpání
pohonných hmot do našich vozidel hradíme my.
Předem se však přesvědčte, zda čerpací stanice
tyto karty přijímá. Do vozidel Ford Focus a Ka+
tankujte pouze benzin.

Nahlaste zpoždění
Pokud se s vozem nestíháte vrátit včas, prodlužte
si svoji rezervaci (jízdu) pomocí mobilní aplikace,
nebo zavolejte na naši Infolinku. Nenahlášené
pozdní vrácení vozu je pokutováno, jelikož může
ovlivnit výpůjčku řidiče po Vás.

Nekuřte ve voze
Ve všech našich vozech se nesmí kouřit a to ani
s otevřenými okny nebo dveřmi.

Přeprava domácích mazlíčků
Zvířata se mohou ve voze přepravovat pouze
v přihrádkách a klecích k tomu určených, avšak za
podmínky, že vozidlo bude vráceno v čistém stavu.

Nevíte si rady?
Dostali jste se během výpůjčky do nesnází, nebo si
jen s něčím nevíte rady? Zavolejte na Infolinku
a naši dispečeři Vám rádi poradí.

Vůz vždy vracejte včas

PŘED
UKONČENÍM
REZERVACE
(JÍZDY)

Vůz vždy vracejte před koncem doby své rezervace
(jízdy). Po Vás může mít vůz zamluvený další
řidič, proto berme ohledy také na něj. Vozidlo je
považováno za vrácené po ukončení rezervace (jízdy)
v mobilní aplikaci nebo přes Hlasový automat, nebo
přiložením Plzeňské karty ke čtečce za oknem.

PŘED
UKONČENÍM
REZERVACE
(JÍZDY)
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Alespoň ¼ nádrže
Myslete na to, že na konci výpůjčky musí být
palivová nádrž vždy alespoň z 1/4 plná. Vrácení
vozu s nižší hladinou paliva je pokutováno.

Parkovací zóny
Každé naše vozidlo má svou parkovací zónu,
ze které si jej můžete vyzvednou a také vrátit.
Rezervaci (jízdu) nelze ukončit v jiné parkovací
zóně, než v té, která byla konkrétnímu vozu určena.
Podrobnou mapu parkovacích zón jednotlivých
vozidel najdete na konci této příručky.

Klíče na svém místě
Klíček od vozu spolu s čipem vraťte do přihrádky
u spolujezdce a čip zacvakněte do čtečky. Bez toho
nelze ukončit rezervaci (jízdu). Zkontrolujte, zda jste
všechny potřebné dokumenty (CCS kartu, zelenou
kartu, uživatelské příručky apod.) vrátili
do přihrádky a přihrádku zavřete.

Čistota půl zdraví
Vůz vždy vracejte alespoň tak čistý, jako jste
si jej půjčili. Pokud vůz znečistíte během své
výpůjčky, jste povinni jej na své náklady před
vrácením vyčistit.

Hlášení závad
Pokud jste během své rezervace (jízdy) zjistili nebo
způsobili závadu, pořiďte fotodokumentaci, kterou
můžete nahrát přes mobilní aplikaci nebo nám
zavolejte na Infolinku.

UKONČENÍ
REZERVACE
(JÍZDY)

Nezapomeňte si své věci
Nezapomeňte si z vozidla vzít veškeré své osobní
věci. Po ukončení rezervace (jízdy) již nebudete mít
do vozidla přístup.

Uzavřete vozidlo
Ujistěte se, zda jsou všechna okna a dveře zavřena.
Poté přes mobilní aplikaci, Hlasový automat nebo
přiložením Plzeňské karty ke čtečce automaticky
uzamknete vozidlo a ukončíte svou rezervaci (jízdu).

Ukončete rezervaci (jízdu)
Pokud před uzamčením vozu v mobilní aplikaci
nebo v Hlasovém automatu zvolíte rovnou tlačítko
pro ukončení rezervace (jízdy), dojde
k automatickému uzamčení vozu a následně
i k ukončení rezervace (jízdy).
Rezervaci (jízdu) vždy ukončete až po vystoupení
z vozu a kontrole, zda jsou všechna okna
a dveře zavřena.
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