
PRŮVODCE PRO ŘIDIČE

Zákaznická linka
+420 220 311 769

Číselné volby:
   - Dotazy k registracím uživatelů
   - Asistenční služba
   - Dotazy k výpůjčkám, platbám atd.
   - Hlášení pojistných událost
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JAK FUNGUJE PŮJČOVÁNÍ VOZŮ PŘES HOPPYGO?

1. Stažení aplikace HoppyGo

6. V průběhu výpůjčky

2. Registrace a vyplnění profilu

7. Vrácení vozu

3. Výběr vozu

8. Hodnocení výpůjčky

4. Poptávka a platba za pronájem vozu

9. Vratná záloha, cena výpůjčky a pokuty

5. Převzetí vozu

10. Co dělat v případě nehody
či poškození vozu

GO!



STAŽENÍ APLIKACE HOPPYGO 

+ aplikaci využijete při přebírání a vracení vozu

+ všechna auta z naší databáze budete mít vždy po ruce

+ práce s aplikací je jednoduchá, intuitivní a rychlá

1.



2.

REGISTRACE A VYPLNĚNÍ PROFILU

1.   Zaregistrovat se může každý, kdo dosáhne věku 20 let.

2.   Pro registraci si připravte platný občanský 
průkaz/pas a řidičský průkaz.

3.   Pokud Vaše doklady náš ověřovací systém ověří 
a schválí, Váš účet bude také schválený okamžitě.



3.

VÝBĚR VOZU

V aplikaci HoppyGo můžete vyhledávat vozidlo podle 
polohy, termínu výpůjčky, typu karoserie, značky 
a mnoha dalších preferencí.

Fiat 500



4.

POPTÁVKA A PLATBA ZA PRONÁJEM VOZU

TIP: Potřebujete vůz na určitý termín? Doporučujeme zaslat 
více poptávek najednou. Platná rezervace bude jen ta, kterou 
jeden z majitelů potvrdí nejrychleji. Ostatní rezervace náš 
systém automaticky zruší.

1.   Vyberte si pojištění, které určí výši vratné zálohy. 
Více o pojištění se dozvíte na na našem webu v sekci 
Všeobecné obchodní podmínky.

2.   Poptejte jeden nebo více vozů zároveň. Zvýšíte tím 
šanci na rychlejší potvrzení výpůjčky.

3.   Počkejte na potvrzení rezervace majitelem vozu.

4.   Peníze za kauci a předběžně vypočítaný nájem se strhnou 
z Vašeho účtu při potvrzení rezervace ze strany majitele. 
Platba v hotovosti není možná.

5.   Pokud za sebou máte již alespoň jednu úspěšnou výpůjčku, 
můžete využít funkce Instant booking. Díky ní můžete poptat 
vůz 24 hodin předem a Vaše objednávka bude automaticky 
potvrzena.

https://www.hoppygo.com/cs/terms


PŘEVZETÍ VOZU 

Co potřebujete pro převzetí vozu? 

Převzetí vozu krok za krokem: 

1.  Mobilní telefon s fotoaparátem

1.   Majitel vůz důkladně nafotí do aplikace včetně interiéru, aktuálních poškození 
a nejexponovanějších míst jako jsou zpětná zrcátka či rohy nárazníků. Fotografie 
poslouží jako důkazní materiál pro případ vzniku pojistné události.

2.  Aplikaci HoppyGo a připojení k internetu

2.   Majitel zadá stav nádrže v procentech a přesný počet kilometrů 
na tachometru.

3. Občanský průkaz

3.    Majitel ověří Vaši totožnost tím, že do aplikace zadá poslední 4 číslice 
z Vašeho občanského průkazu či pasu.

4.   Zkontrolujte nahrané fotky vozu v aplikaci a případně doplňte další dle potřeby. 
Pokud souhlasí zadaný stav kilometrů a paliva, potvrďte v aplikaci převzetí vozu. 
Následně Vám majitel předá klíče, malý technický průkaz a zelenou kartu. 
Vaše cesta může začít.
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6.

V PRŮBĚHU VÝPŮJČKY

1.   Dodržujte dopravní předpisy, případná pokuta 
za jejich porušení Vás nemine ani v půjčeném voze.

2.   Pokud dojde k poruše vozu, kontaktujte majitele 
a domluvte se na dalším postupu. Pokud je vůz 
nepojízdný, zavolejte asistenční službu.

3.   Stane-li se dopravní nehoda, nejprve 
poskytněte první pomoc zraněným, následně 
přivolejte policii a kontaktujte majitele vozu.

4.   Nahlašte pojistnou událost. Ve všední 
dny mezi 9:00 a 17:00 na telefonním čísle 
+420 220 311 769 pod číselnou volbou 4, 
mimo tyto hodiny e-mailem na adrese 
info@hoppygo.com.

http://www.zzspk.cz/prvni-pomoc/manual-zakladni-prvni-pomoci.html


VRÁCENÍ VOZU

1.   Pokud vrátíte vůz s jiným množstvím paliva, máte dvě možnosti. Opíšete 
do aplikace stejný stav paliva jako při přebírání vozu a s majitelem se vyrovnáte 
na místě v hotovosti. Druhou variantou je opsat reálný stav paliva. Aplikace 
si rozdíl sama vypočítá a strhne Vám jej z vratné kauce.

2.   Pokud najedete více kilometrů, než je denní limit, aplikace rozdíl sama spočítá 
a odpovídající částka se opět automaticky strhne z vratné kauce.

3. Vůz pečlivě nafoťte. Zdokumentujte stejná místa, jako při jeho přebírání od majitele.

Upozornění: Vrácení kauce může trvat až 7 pracovních dní. 
Proč tomu tak je, Vám vysvětlíme v sekci „Vratná záloha, 
ceny výpůjčky a pokuty“.

Vrácení vozu probíhá stejně jako jeho přebrání prostřednictvím aplikace HoppyGo. 

Pokud nastane při vracení vozu jakýkoliv problém, kontaktujte naši zákaznickou linku 
na telefonním čísle 220 311 769, a to každý den mezi 9:00 a 21:00. 

7.



8.

OHODNOŤTE VŮZ I JEHO MAJITELE

Díky hodnocení Vaší výpůjčky si i jiní řidiči budou moci lépe 
vybrat vůz, který jim opravdu vyhovuje. Popište, co se Vám 
na voze a jeho majiteli líbilo, nebo na co je potřeba dát 
si pozor. Vaše hodnocení ovlivňuje i to, jak vysoko se bude 
vůz v databázi zobrazovat.



9.

VRATNÁ ZÁLOHA, CENA VÝPŮJČKY A POKUTY

Vratná záloha

  Vratná záloha ve výši dle vybraného pojištění se Vám strhne 
z účtu ve chvíli, kdy proběhne platba za pronájem vozu. Tedy 
poté, co majitel Vaši poptávku závazně potvrdí.

•   Vratnou zálohu odesíláme zpět na účet do tří pracovních dní 
od řádného a bezproblémového ukončení výpůjčky. 

•   Připsání peněz zpět na Váš účet může trvat až 7 pracovních dní. 
Nejedná se totiž o platební styk mezi dvěma bankovními domy, 
ale o transakci mezi platební branou a bankou.

•   Pokud při vrácení vozu evidujeme rozdíl v nádrži či nadlimitní 
kilometry, odečteme odpovídající částku z vratné zálohy.

•   Dojde-li v průběhu výpůjčky ke vzniku škody, vratnou zálohu 
pozdržíme do doby, než bude pojistná událost uzavřena.



9.

VRATNÁ ZÁLOHA, CENA VÝPŮJČKY A POKUTY

Pokuty

  Při porušení Všeobecných obchodních podmínek můžeme uživatelům 
udělit sankci dle platného Ceníku pokut. Celé jeho znění najdete na našich 
webových stránkách v sekci Všeobecné obchodní podmínky.

1.   Zrušení pronájmu vozu méně než 3 dny před výpůjčkou – Až 50 % 
z celkové částky za pronájem.

2.  Vrácení vozidla déle než 30 minut po dohodnutém termínu vrácení – 
500 Kč za každou započatou hodinu, nejvýše však 2000 Kč

3. Přenechání vozidla  k užití třetí osobě v rozporu s VOP – 1000 Kč

4.  Užití vozidla v rozporu s podmínkami stanovenými v aplikaci HoppyGo, 
včetně úprav vozidla či jeho užití mimo území uvedené v aplikaci, 
na neveřejných závodech či soutěžích – 2000 Kč.

https://www.hoppygo.com/cs/terms


CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NEHODY ČI POŠKOZENÍ VOZU

1.   Oznámení škody pojišťovně 2.   Odtah vozidla

Pokud jste viník nehody nebo došlo ke škodě 
na pojištěném vozidle, oznamte vznik škody 
HoppyGo co nejdříve, na telefon +420 220 311 769.

V případě havárie, odcizení nebo poruchy 
motorového vozidla, se pojištěný může obrátit 
na asistenční službu Global Asistence na telefon 
+420 220 311 769 s nepřetržitou službou 24 hodin 
denně.

Pojistitel si vyžádá doklady a informace, které 
bude potřebovat k šetření pojistné události. Pokud 
jste poškozený, uplatněte nárok na náhradu škody 
u pojišťovny viníka.

10.



FOTODOKUMENTACE NEHODY

1.   Pokud je to možné, místo nehody nafoťte z různých úhlů vč. detailů všech poškození. Čím více 
fotografií pořídíte, tím bude pro pojišťovnu jednodušší vyřešit pojistnou událost v co nejkratší 
době. Fotky pošlete obratem na info@hoppygo.com.

2.   Pořiďte následující fotografie auta:

Exteriér vozidla - pohled na vozidlo zepředu, zezadu 
a z obou bočních stran tak, aby na fotkách šlo vidět 
celé auto, včetně střechy vozu

Foto VIN kódu vozidla

Detaily poškození vozidlaInteriér vozidla – pohled na středový panel ovládacích 
prvků palubovky s výbavou jako je navigace, autorádio, 
klimatizace apod.
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