
PRŮVODCE PRO MAJITELE

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 ZAČÍT?

1. Stažení aplikace HoppyGo

6. V průběhu výpůjčky

2. Registrace uživatele

7. Vrácení vozu

3. Registrace vozu

8. Hodnocení výpůjčky

4. První poptávka

9. Vyúčtování pronájmu vozu

5. Předání vozu

10. Co dělat v případě, že Vám 
dorazí pokuta za rychlost

GO!



STAŽENÍ APLIKACE HOPPYGO

+ aplikaci využijete při přijímání poptávek, předávání a  vrácení vozu

+ data o svém voze a příchozích poptávkách budete mít vždy po ruce

+ práce s aplikací je jednoduchá, intuitivní a rychlá
1.1.



1. 2.

REGISTRACE UŽIVATELE

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.

2.



1. 2. 3.

REGISTRACE VOZU

V aplikaci HoppyGo vyplňte profil Vašeho vozu, nafoťte malý 
technický průkaz, nahrajte  fotografie a nastavte kalendář 
dostupnosti. Tyto údaje jsou klíčové pro snazší vyhledání Vašeho 
vozu ze strany řidičů. Během několika pracovních dní Vás bude 
telefonicky kontaktovat naše fleetové oddělení, které zodpoví 
Vaše dotazy a pomůže Vám nastavit cenu za pronájem.

3.



1. 2. 3. 4.

PRVNÍ POPTÁVKA

TIP: Pravidelně aktualizujte kalendář dostupnosti vozu. Pokud 
budete poptávky odmítat, bude padat rating Vašeho vozu, 
což bude mít za následek, že se Vaše auto bude řidičům 
zobrazovat níže ve výsledcích vyhledávání.

1.   Jakmile Vám dorazí poptávka od řidiče, máte 24 hodin 
na její schválení. Poté se poptávka automaticky zruší.

2.   Doporučujeme reagovat na poptávku co nejrychleji, 
protože řidiči často poptávají více vozů najednou. 
Poptávku získá vždy jen nejrychleji reagující majitel. 

3.   S řidičem můžete komunikovat prostřednictvím 
chatu a jakmile poptávku potvrdíte, tak si můžete 
díky aplikaci zavolat.

?

4.



1. 2. 3. 4. 5.

PŘEDÁNÍ VOZU

Co potřebujete pro předání vozu?

1.     Mobilní telefon s fotoaparátem

2.   Aplikaci HoppyGo a připojení k internetu

3.   Malý technický průkaz, zelenou kartu a klíče od vozidla

5.



1. 2. 3. 4. 5.

PŘEDÁNÍ VOZU

1.   Vozidlo důkladně nafoťte dle instrukcí v aplikaci. Fotografie poslouží 
jako důkazní materiál pro případ vzniku pojistné události.

2.   Zaznamenejte stav nádrže v procentech a přesný stav 
najetých kilometrů z tachometru.

3.   Ověřte totožnost řidiče z jeho občanského průkazu či pasu 
a do aplikace zadejte poslední 4 číslice z dokladu totožnosti.

4.   Pokud čísla souhlasí, řidič potvrdí ve svém mobilu stavy kilometrů, 
paliva a předání. Následně můžete předat řidiči doklady (technický 
průkaz a zelenou kartu) a klíčky od vozu.

5.   Za žádných okolností nepředávejte vozidlo, pokud není výpůjčka 
uhrazena přes aplikaci. Platba v hotovosti je neakceptovatelná.

TIP: Při focení vozu nezapomeňte zdokumentovat interiér, 
aktuální poškození či nejexponovanější místa jako zpětná 
zrcátka či rohy nárazníků.

Předání vozu krok za krokem:

5.



6.1. 2. 3. 4. 5.

V PRŮBĚHU VÝPŮJČKY

1.   Pokud dojde k poruše vozu, řidič má povinnost Vás kontaktovat 
a domluvit se na dalším postupu. Pokud je vůz nepojízdný, volá řidič 
asistenční službu.

2.   Pokud je vozidlo pojištěno přes HoppyGo, řidič je povinen nahlásit 
pojistnou událost a to následujícím způsobem: ve všední dny mezi 
9:00 a 17:00 na telefonním čísle +420 220 311 769 pod číselnou volbou 
4 a mimo tyto hodiny e-mailem na adrese info@hoppygo.com. 
V případě, že máte jako majitel vlastní havarijní pojištění, řidič řeší 
pojistnou událost přímo s Vámi.

6.



VRÁCENÍ VOZU

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

Vrácení vozu probíhá stejně jako jeho přebrání prostřednictvím aplikace HoppyGo.

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

3.   Vůz pečlivě nafoťte. Zdokumentujte stejná místa, jako při předání 
řidiči.

TIP: Pokud nastane při vracení vozu jakýkoliv problém, 
kontaktujte naši zákaznickou linku na telefonním čísle
+420 220 311 769, a to každý den mezi 9:00 a 21:00.

6. 7.1. 2. 3. 4. 5. 7.



OHODNOŤTE ŘIDIČE

6. 7. 8.4. 5. 8.

TIP: Zpříjemněte řidiči zážitek z jízdy tím, že do vozu 
připravíte např. láhev vody, žvýkačky, držák na telefon 
či jiný extra benefit. Zvýšíte tak šanci na 5 hvězdičkové 
hodnocení. 

  Díky hodnocení Vaší zápůjčky si i jiní řidiči budou moci lépe 
vybrat vůz, který jim opravdu vyhovuje. Výše hodnocení 
ze strany řidiče ovlivňuje i to, jak vysoko se bude vůz 
v databázi zobrazovat. Stejně tak Vy hodnotíte, jak se 
řidič choval k Vašemu vozu a jaká s ním byla komunikace. 
Ostatní majitelé tak budou vědět, zda je zodpovědný 
a na základě toho buď přijmou nebo odmítnou jeho 
poptávku.



VYÚČTOVÁNÍ PRONÁJMU VOZU

Pokuty

1.   Zrušení nájmu méně než 3 dny před předáním Vozidla, případně 
nedostavení se k předání Vozidla déle než 30 minut po 
dohodnuté době předání  - 1000 Kč 

Při porušení Všeobecných obchodních podmínek můžeme majitelům udělit 
sankci dle platného Ceníku pokut. Celé jeho znění najdete na našich 
webových stránkách v sekci Všeobecné obchodní podmínky/Důležité 
odkazy. Zde uvádíme pouze ty nejdůležitější.

2.   Předání Vozidla, které je technicky nezpůsobilé - 500 Kč.

3.   Předání Vozidla s nekompletními doklady dle VOP - 500 Kč

4.   Uzavření nebo pokus o uzavření nájemní nebo jakékoliv jiné 

obdobné smlouvy týkající se Vozidla s Řidičem, a to jiným 

způsobem než za použití Aplikace - 20 000 Kč

UPOZORNĚNÍ: V případě opakovaného nereagování 
na poptávky je HoppyGo oprávněno odstranit Váš vůz 
z platformy. 

6. 7. 8. 9.1. 2. 3. 4. 5. 9.

Faktury s vyúčtování a Vaši provizi odesíláme automaticky po řádném 
a bezproblémovém ukončení výpůjčky. 



10. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM DORAZÍ POKUTA ZA RYCHLOST? 

1.   Zavolejte na naši infolinku +420 220 311 769 a pošlete nám kopii pokuty 

na náš e-mail. My prověříme, zda se pokuta stala během výpůjčky.

2.   Pokud jde o pokutu z území ČR, kontaktujeme řidiče s prosbou o její 

zaplacení nebo máte jako majitel právo nahlásit HoppyGo jako viníka 

a odeslat přiložený formulář na příslušný úřad.

3.   V případě, že jde o pokutu ze zahraničí, doporučujeme stejný postup 

jako v bodě 1.  Jakmile vše prověříme, tak pokutu uhraďte a zašlete 

nám finální částku včetně bankovních poplatků za převod do zahraničí. 

Následně budeme kontaktovat řidiče s žádostí o úhradu. 

10.




