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Vypůjčení auta na NZ 
 

• Po potvrzení rezervace se obvykle platí záloha (10-20% dle půjčovny). Doplatek se platí buď po 
příletu na Nový Zéland při převzetí auta přímo autopůjčovně, nebo měsíc předem. Vždy vám po 
zaplacení zálohy/celé ceny bude vystaven voucher. 

• Akceptovány jsou pouze embosované karty Visa Classic, MasterCard Standard, American Express. 
Téměř žádné novozélandské půjčovny aut nepřijímají elektronické karty typu Visa Electron a 
Maestro. Důležité je též správné nastavení limitů pro čerpání. Při platbě půjčovného 
debetní/kreditní kartou je obvykle navíc stržena částka v hodnotě 2% z celkového půjčovného. 
Jedná se o poplatek za převod peněz, který si účtuje vydavatel karet. 

• Cena za den se obvykle řadí dle délky půjčení auta 1-3 dny, 4-6, 7-10, 11-14, 15 a více dnů po týdnu, jsou 
velké rozdíly cen v hlavní a mimo-sezónu. Mimo hlavní sezónu se nabízí různé slevové akce a bonusy. 

• Nejlevnější cena půjčení auta je při včasné rezervaci (obvykle alespoň 6 měsíců předem). 
• Za vrácení vozu mimo otevírací dobu (nejčastěji 17:00 až 8:00) pobočky se obvykle platí příplatek. 
• Doporučujeme nadstandardní připojištění, obvykle zvané CDW, Nový Zéland nemá povinné ručení. 

Jestliže případnou nehodu způsobí nepojištěný řidič, pak náklady na opravu jdou na váš účet!!!  
• Vozy může řídit více řidičů - v základní ceně je obvykle zdarma nebo za malý poplatek.  
• Většina autopůjčoven pronajímá auta bez omezení najetých kilometrů. 
• Auto se téměř vždy vrací s plnou nádrží. 
• Při převzetí auta zkontrolovat všechny kola (ráfky), případné oděrky laku, rezervní kolo, funkčnost světel a 

zejména skla a dírky od kamínků.  
• Vracejte vůz čistý a nejpozději dle času jaký je uveden ve smlouvě, jinak se platí penále. 
• Při vrácení technik kontroluje stav paliva, zda je vůz čistý a nejsou poškozené disky kol. Někdy jen vrátíte 

klíčky od auta do určené schránky a odejdete bez bezprostřední kontroly vozu. 
 

Základní cena obvykle nezahrnuje: 
 
Náklady za pohonné hmoty (nafta, benzín) spotřebované během pronájmu. Nadstandardní volitelné připojištění, 
které snižuje vaši celkovou spoluúčast až na nulu, případně pouze proti poškození pneumatik, podvozku, střechy, 
ztrátě klíčků a rozbití skla. Vratnou zálohu (kauci), která se pohybuje v širokém rozmezí od 0 NZD až po 6 000 
NZD, pokryje spoluúčast. O výši zálohy vás informujeme v průběhu vybírání konkrétního vozu. 
 
Pojištění 
 
Pojištění si koupit můžete a nemusíte. Pokud ho nemáte, co rozbijete, zaplatíte. Prodá vám ho například 
National Auto Club: 0800 501 508 http://www.nac.co.nz/ Pravděpodobně budete chtít "Third-party 
insurance", což znamená, že pojišťujete škodu na cizím vozidle. Prvních $500,- platíte vy, zbytek 
pojišťovna, až do nějaké výše. Škodu na vlastním autě můžete pojistit také, ale je to několikanásobně 
dražší. Za third-party insurance dáte zhruba $300,- za rok, podle okolností.  
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Nabídka Půjčovna aut Akční letenky – Christchurch letiště 
 
Vyzvednutí v sobotu 6. 11. 2010, 16:00; vrácení v pondělí 22. 11. 2010, 05:00  
 
http://www.akcniletenky.com/pujcovna-aut/christchurch.htm 
 

 
 
 

Nabídka True Travel 
 
http://www.truetravel.cz/cs/individualni-cestovani-site-na-miru-1/autopujcovny/ 
 
Chystáte-li se spojit návštěvu Austrálie a Nového Zélandu, pak nás o tom předem informujte, některé 
půjčovny poskytují slevu při zapůjčení vozu v obou zemích. 
 
Auto kategorie C - střední třída ala Škoda Octavia pro 2 až 4 osoby 
Orientační cena 40 – 100 NZ/den ~ 8800-22000 Kč/16 dní 

                     
 
Auto kategorie D - střední třída kombi ala Škoda Octavia Combi pro 2 až 4 osoby 
Orientační cena 45 - 100 NZ/den ~ 9900-22000 Kč/16 dní 
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Vypůjčení auta v Tasmánii 
  
Nabídka Půjčovna aut Akční letenky – Launceston letiště 
 
Launceston letiště – vyzvednutí dne 22 11. 2010, 14:00; vrácení v neděli 28. 11. 2010, 16:00 
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Vypůjčení auta v Melbourne 
  
Nabídka Půjčovna aut Akční letenky – Melbourne letiště 
 
Vyzvednutí Melbourne Tullamarine - letiště v pondělí 29. 11. 2010, 08:00; vrácení 29. 11. v 15:30  

 
 
 
 
 


