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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDLA
Uzatvorenie zmluvy o nájme vozidla

1.

1.1
Zmluva
o
nájme
vozidla
(ďalej
len
"zmluva")
sa
uzatvára
medzi
zmluvnými
stranami vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany. Neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy sú tieto
všeobecné obchodné podmienky prenájom vozidla (ďalej len "VOP"). VOP sú pre zmluvné strany záväzné dňom podpisu zmluvy. Podpísaním
zmluvy nájomca potvrdzuje, že sa riadne a včas oboznámil s obsahom VOP, porozumel im a počas trvania zmluvy bude konať v súlade
s VOP.
1.2 V prípade nájomcu – fyzickej osoby, alebo v prípade osoby konajúcej za nájomcu, ktorým je právnická osoba, je každá takáto osoba
povinná pri uzatvorení zmluvy preukázať sa platným dokladom totožnosti a platným vodičským oprávnením.
1.3 Ak v prípade nájomcu – právnickej osoby bude zmluvu podpisovať osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom nájomcu, tak je takáto osoba
povinná k uzatvoreniu zmluvy predložiť aj plnú moc udelenú nájomcom s úradne osvedčenou pravosťou podpisov.
1.4 V prípade nájomcu – právnickej osoby sa v zmluve uvedú fyzické osoby, ktoré oprávnené k vedeniu vozidla, ktoré bude predmetom
zmluvy. V takomto prípade platí, že každá z týchto fyzických osôb musí mať vydané vodičské oprávnenie, čo je nájomca povinný preukázať
pri podpise zmluvy.
1.5 Predmetom nájmu je vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve a v preberacom protokole.
1.6 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo v čase určenom v zmluve a na mieste určenom v zmluve, ak nie je dohodnuté inak.
Odovzdanie
a
prevzatie
vozidla
potvrdia
obe
zmluvné
strany
podpisom
preberacieho protokolu, v ktorom bude potvrdené riadne dodanie a prevzatie vozidla vrátane všetkých možných existujúcich nedostatkov, závad
a poškodení vozidla. Preberací protokol musí byť podpísaný nájomcom a prenajímateľom. Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy. Nájomca je povinný vozidlo riadne prehliadnuť a v preberacom protokole uviesť všetky závady vozidla, pričom podpisom preberacieho
protokolu nájomca prehlasuje, že vozidlo prevzal od prenajímateľa ako plne funkčné, v stave bez závad a akýchkoľvek poškodení, okrem závad a
poškodení vyslovene uvedených v preberacom protokole.
1.7 V prípade odovzdania vozidla nájomcovi v mieste mimo Detvy, Zvolena, ako aj v prípade vrátenia vozidla nájomcom prenajímateľovi
v mieste mimo Detvy, Zvolena je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť náklady na dopravu vozidla do resp. z miesta odovzdania vo výške
0,84 € za každý 1 km cesty do miesta odovzdania, počítaný od Detvy, Zvolena resp. počítaný od miesta vrátenia vozidla do Detvy, Zvolena.
1.8 Náklady spojené s porušením povinnosti nájomcu prevziať vozidlo v dohodnutom čase a dohodnutom mieste znáša v celom rozsahu nájomca,
pričom
v
takomto
prípade
je
prenajímateľ'
tiež
oprávnený
od
zmluvy
odstúpiť. Za porušenie povinnosti nájomcu prevziať vozidlo v dohodnutom čase sa považuje, ak sa nájomca omešká o viac ako 15 minút. Ak
nájomca neprevezme vozidlo v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, je nájomca počas trvania zmluvy oprávnený vozidlo prevziať od
prenajímateľa v mieste sídla prenajímateľa v bežných prevádzkových hodinách za predpokladu, že prenajímateľ' už od zmluvy neodstúpil.
Nájomca nemá nárok na zľavu z dohodnutej ceny za čas, po ktorý v dôsledku svojho omeškania nemohol vozidlo užívať.
1.9 Prenajímateľ' si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu depozit. Depozit je max. do výšky 10 % z obstarávacej ceny vozidla, pričom
percentuálnu výšku zálohy určí prenajímateľ'. Depozit bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi zo
zmluvy, predovšetkým na zaplatenie náhrady škody a zaplatenie zmluvných pokút. Depozit bude vrátený nájomcovi po ukončení nájmu a vrátení
vozidla prenajímateľovi v neporušenom stave spolu s príslušenstvom s prihliadnutím na bežné opotrebenie spôsobené užívaním vozidla a po
uhradení
všetkých
pohľadávok
prenajímateľa
voči
nájomcovi
zo
zmluvy.
Za
obstarávaciu cenu sa na účely VOP považuje kúpna cena vozidla alebo iná odplata za obstaranie vozidla prenajímateľom od dodávateľa alebo iné
náklady spojené s obstaraním vozidla.

2.

Povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ sa zaväzuje:
2.1 Odovzdať nájomcom vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú
platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
2.2 Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou a vykonať likvidáciu škôd
(poistných udalostí) na vozidle.
2.3 V prípade nutnosti vykonanie opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky a následne písomne ( e-mail) informácie
a odporúčania potrebné na zabezpečenia kvalitnej opravy v autorizovanom servise spoločnosti alebo k prevozu vozidla do vlastného
autorizovaného servisu.

3.
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Nájomca je povinný:
3.1 Používať vozidlo riadne, pri zachovaní odbornej starostlivosti, spôsobom a v rozsahu danom účelom použitia, technickými podmienkami,
pokynmi, návodmi a príslušnými predpismi. Ďalej je povinný starať sa o to aby na vozidle nevznikla škoda, dodržiavať inštrukcie výrobcu
vozidla o prevádzke vozidla a pri používaní vozidla dodržiavať všetky dopravné predpisy.
3.2 Používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla na užívanie resp. riadenie akejkoľvek osobe, ktorá nie je uvedená
v zmluve, použitie vozidla na prevádzkovanie zárobkovej činnosti (napr. taxislužba, transport osôb a vecí za odplatu ak nie je v zmluve
dohodnuté inak), alebo na účasť na motoristických pretekoch, súťažiach a pod., používanie vozidla pri súkromných alebo testovacích jazdách na
uzavretých okruhoch, používanie vozidla na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov (ak nie je v zmluve dohodnuté inak) alebo iných
predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie vozidla resp. s pokynmi prenajímateľa, ako aj
fajčenie vo vozidle a preprava zvierat vo vozidle nie je povolené a považuje sa za hrubé porušenie zmluvy. Okruh osôb oprávnených používať
vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej zmluve. V prípade prenechania vozidla inej osobe alebo použitia vozidla na iné účely ako je uvedené
v nájomnej zmluve hrozí pokuta 2000,- € plus pri škodovej udalosti je povinný nájomca zaplatiť 100% nákladov spojených s opravou vozidla. Pri
preukázaní, že vo vozidle sa prepravovali zvieratá a porušenom zákaze fajčenia je nájomca povinný zaplatiť pokutu vo výške 200,- €. Nájomca
nie je oprávnený vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie či iné právo na prospech tretej osoby ani umožniť také konanie inej osobe.
3.3 Sledovať vo vozidle všetky hlásenia vozidla o stave resp. o nedostatku motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej kvapaliny, tlaku
v pneumatikách ako aj všetky ostatné chybové hlásenia vo vozidle a v prípade akéhokoľvek z týchto hlásení nepokračovať v jazde vozidlom
a okamžite kontaktovať prenajímateľa. Pred dosiahnutím prevádzkovej teploty motora vo výške 90°C nevytáčať motor nad 3500 otáčok. Na
doplňovanie paliva je nájomca povinný používať iba výrobcom doporučené zmesi resp. látky. Škody vzniknuté zanedbaním povinností
uvedených v tomto bode VOP hradí nájomca v plnej výške.
3.4 Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je
vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu. Nájomca nesmie vo vozidle nechávať kľúče od vozidla a doklady od vozidla. V prípade
že sa jedná o vozidlo typu kabriolet je nájomca povinný uzatvoriť strechu vozidla pri zaparkovaní, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu
vonkajšími vplyvmi.
3.5 Na žiadosť prenajímateľa pristaviť vozidlo kedykoľvek počas trvania nájomnej zmluvy za účelom kontroly, či sa vozidlo používa riadnym
spôsobom alebo sprístupniť vozidlo na kontrolu a za týmto účelom umožniť prenajímateľovi a ním povereným tretím osobám vstup do všetkých
priestorov, miestností a na pozemky, v ktorých sa nachádza vozidlo. Prenajímateľ pritom nezodpovedá za škodu na majetku a veciach nájomcu
nachádzajúcich sa alebo ponechaných vo vozidle. V prípade prenájmu vozidla na dobu dlhšiu ako 21 dní je nájomca povinný vozidlo pristaviť do
prevádzky prenajímateľa minimálne každé 3 týždne na účely jeho kontroly.
3.6 Nevykonávať akékoľvek zmeny alebo úpravy na interiéri alebo exteriéri vozidla.
3.7 Písomne ohlásiť prenajímateľovi bezodkladne (najneskôr však do 6 hod. od zistenia škody)každú haváriu, príp. inú škodu na vozidle
spôsobenú jeho prevádzkou, vrátane rozsahu škody, miesta nehody a informácie o účastníkoch nehody. Škodu na prenajatom vozidle je nájomca
povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti príslušnému oddeleniu Policajného zboru SR, ktoré je nájomca
povinný riadne vyplniť, pričom formulár na hlásenie nehody je nájomcovi odovzdaný pri podpise zmluvy, resp. sa nachádza vo vozidle.
Nájomca je tiež povinný zabezpečiť súpis všetkých účastníkov dopravnej nehody, ako aj svedkov, vrátane osobných údajov účastníkov, a ďalej
je povinný zabezpečiť popis vozidiel účastníkov nehody a poznamenať si ich identifikačné údaje. Ak je vozidlo v dôsledku dopravnej nehody
nepojazdné, je nájomca povinný zabezpečiť vozidlo proti ďalšiemu poškodeniu alebo odcudzeniu. V prípade neskorého nahlásenia nehody nesie
zodpovednosť za prípadné škody (napr. regresný nárok poisťovne uplatnený voči prenajímateľovi).
3.8 V prípade vzniku poistnej udalosti v dôsledku nehody, poškodenia alebo odcudzenia vozidla, pokusu o odcudzenie alebo vandalizmu je
nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť spoluúčasť z havarijného poistenia a to vo výške 5% z hodnoty poistnej udalosti vyčíslenej v EUR
s DPH, minimálne však vo výške 350,- EUR s DPH a max. výške 10.000.- EUR s DPH. V prípade, ak dôjde k poistnej udalosti z dôvodu
úmyselného alebo nedbanlivého porušenia zmluvy týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov SR nájomcom, najmä v prípade
škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iným omamných alebo psychotropných látok, alebo liekov a iných látok, ktoré môžu mať vplyv
na vnímanie a schopnosť reakcie, tak nájomca zodpovedá za spôsobenú škodu v plnej výške. Tým však nie je dotknutá povinnosť na zaplatenie
akýchkoľvek ďalších povinností (napr. náhrad, sankcií a pod.) podľa platných právnych predpisov, zmluvy alebo týchto VOP.
3.9 Ak nájomca vo vozidle spôsobí len drobné škody, môže sa sním prenajímateľ dohodnúť na úhrade jednorazovej náhrady škody. Ak n edôjde
k dohode, bude situácia riešená ako poistná udalosť spôsobom uvedeným v bode 3.8 týchto VOP.
3.10 Pokuty vymerané nájomcovi za dopravné priestupky, ktorých sa dopustil s vozidlom je povinný uhradiť nájomca.
3.11 V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom a vozidlo bude držané
políciou, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie počas zadržania auta políciou.
3.12 V prípade nutnosti vykonania opravy na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí okamžite vyhľadať súhlas prenajímateľa
s vykonaním opravy, ktorý musí byť daný písomne alebo elektronicky (e-mailom).
3.13 Ak sa v prípade odcudzenia vozidla nájomca nebude môcť preukázať platnými dokladmi od vozidla prevzatými od prenajímateľa pri
prevzatí vozidla a obdržaným kľúčom od vozidla, alebo sa preukáže, že vozidlo nebolo patrične zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá
sa rovná rozdielu obstarávacej ceny vozidla podľa kúpno-predajnej zmluvy a výškou plnenia príslušnej poisťovne. Ďalej sa nájomca
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zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vypočítanú ako 100 sadzby nájomného za vozidlo podľa zmluvy, a to za celé obdobie od odcudzenia vozidla
až do doby plnenia poisťovne.
3.14 V prípade zavinenia škody na vozidle nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej
udalosti do ukončenia opravy vozidla.
3.15 Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, zmenu bydliska, kontaktných údajov, resp. iné
zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Nájomca je taktiež povinný oznámiť prenajímateľovi
vopred písomne mená vodičov, ktorí budú vozidlo viesť.
3.16 V prípade ukončenia nájmu vrátiť vozidlo riadne a včas, v čistom stave, tak, ako ho prevzal, a s plnou natankovanou nádržou, inak je
povinný za každý chýbajúci liter pohonných hmôt zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2,- EUR s DPH. Pri preberaní vozidla
nájomca a prenajímateľ' skontrolujú aj stav opotrebovania pneumatík na vozidle oproti stavu, kedy bolo vozidlo odovzdané nájomcovi pričom
platí, že ak je opotrebovanie dezénu na ktorejkoľvek pneumatike väčšie ako 0,1 mm na najazdených 100 km, tak je nájomca povinný
prenajímateľovi
pri
odovzdávaní
vozidla
uhradiť
poplatok
vo
výške
10,EUR
s
DPH
za
každých presiahnutých 0,1 mm opotrebenia dezénu na každej pneumatike.

3.17 Dbať, aby nedošlo k opotrebovaniu alebo zničeniu funkčných zariadení, exteriéru a interiéru vozidla. Pri poškodení alebo nadmernom
znečistení častí vozidla, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže prenajímateľ požadovať náhradu nákladov spojených s čistením resp.
prípadnou opravou.

3.18 Za stratu resp. neodovzdanie dokladov a príslušenstva k zapožičanému vozidlu (osvedčenie o TP, potvrdenie o zaplatení zákonného
poistenia, kľúče od vozidla, kľuč alebo iné zariadenie od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je
predmetné vozidlo vybavené, osvedčenie o evidencii vozidla) je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu,
ktorá môže spočívať predovšetkým vo vynaložených nákladoch na vybavenie nového osvedčenia o evidencii vozidla, výrobu a prekódovanie,
nových
kľúčov
alebo
opravu
zabezpečovacieho
zariadenia.
3.19 Nájomca nemá povolené použiť vozidlo na cestu do zahraničia a teda mimo územia SR, alebo ho tam inak dopraviť, ak nie je v zmluve
dohodnuté inak.
3.20 V prípade, ak prenajímateľ po vrátení vozidla zistí zámenu súčiastok na vozidle zo strany nájomcu alebo tretej osoby, je nájomca povinný
uhradiť prenajímateľovi nadobúdaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku nadobúdajúcej ceny pôvodnej
súčiastky.

4.

Nájomné a jeho splatnosť

4.1 Nájomné dohodnuté v zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu prenajatého vozidla – predmetu nájmu a podľa doby
trvania nájmu, a je uvedené v zmluve. Denná sadzba nájomného je účtovaná za každých aj začatých 24 hodín a hodinová sadzba nájomného je
účtovaná za každú aj začatú hodinu.
4.2 V cene nájmu sú zahrnuté aj náklady na poistenie zákonnej zodpovednosti za prevádzku vozidla, havarijné poistenie vozidla so
spoluúčasťou nájomcu aj pre cesty do zahraničia pre uvedené štáty. Pohonné hmoty, náklady na umývanie vozidla, čistenie interiéru, prípadne
úrazové poistenie osôb užívajúcich vozidlo, poistenie batožiny a ďalšie náklady si hradí nájomca na vlastné náklady. Nájomca je povinný
používať výlučne ručné čistenie vozidla.
4.3 Nájomné prenajímateľ vyúčtuje faktúrou – daňovým dokladom. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, faktúra je splatná v deň jej vystavenia.
4.4 Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, nájomné je nájomca povinný zaplatiť vopred na celú dobu nájmu, najneskôr pri podpise zmluvy a to
prevodom na účet prenajímateľa alebo v hotovosti do 5000,- €.
4.5 Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné v plnej výške aj v prípade, ak nájomca z akéhokoľvek dôvodu predčasne
vráti vozidlo prenajímateľovi. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu hradí
nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, až do doby skončenia platnosti zmluvy.
4.6 V prípade porušenia zmluvnej povinnosti nájomcu zaplatiť dohodnuté nájomné riadne a včas v zmysle zmluvy sa nájomca zaväzuje
prenajímateľovi zaplatiť okrem dohodnutého nájomného aj zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania až do zaplatenia.
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5.

Skončenie nájmu

5.1 Zmluva na dobu určitú zaniká uplynutím doby nájmu dohodnutej v zmluve. Doba trvania zmluvy dohodnutá na dni končí o 24 hod daného
dňa. Doba trvania zmluvy dohodnutá na konkrétnu hodinu končí uplynutím danej hodiny.
5.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v zmluve môže nájom skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od
zmluvy v zmysle podmienok dohodnutých v týchto VOP.
5.3 Prenajímateľ je oprávnený ukončiť zmluvu aj okamžitým odstúpením od zmluvy, pokiaľ nájomca porušuje zmluvné podmienky alebo tieto
VOP, najmä podmienky uvedené v časti 3 týchto VOP. Za porušenie zmluvy a týchto VOP sa považujú najmä, ale nie výlučne nasledovné
prípady:
a) omeškanie nájomcu s plnením akýchkoľvek finančných záväzkov voči prenajímateľovi
b) poskytnutie vozidla akejkoľvek osobe neuvedenej v tejto zmluve
c) vznik akéhokoľvek poškodenia na vozidle
d) spôsobenie dopravného priestupku s vozidlom
e) strata príslušenstva od vozidla, hlavne kľúčov alebo dokladov od vozidla ( za stratu sa považuje prípad, ak na požiadanie nie je nájomca
schopný predložiť a preukázať sa prenajímateľovi týmto príslušenstvom )
f) použitie vozidla v rozpore s bodom 3.2 VOP
g) prevoz alebo presun vozidla do zahraničia bez súhlasu prenajímateľa
h) ak je podaný na nájomcu návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebo podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
5.4 Okamžité odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia nájomcovi a týmto dňom aj končí platnosť zmluvy. Za deň doručenia sa
považuje aj deň, kedy bolo prevzatie písomnosti odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje
písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve. V prípade odstúpenia od zmluvy na strane nájomcu nemá nájomca nárok na
vrátenie už uhradeného nájomného.
5.5 Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak ju prenajímateľ porušuje.
5.6 Predlžovanie dĺžky nájmu je možné najneskôr 12 hodín pred uplynutím doby nájmu na základe písomného dodatku k zmluve, ktoré ale
musí byť podpísané prenajímateľom a nájomné musí byť zaplatené vopred pri podpisovaní dodatku.
5.7 Ku dňu resp. hodine ukončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť vozidlo na miesto uvedené v zmluve. Odovzdanie a prevzatie
vozidla potvrdia obe strany podpisom preberacieho protokolu, kde bude potvrdené riadne dodanie a prevzatie vozidla vrátane všetkých
zistených nedostatkov, chýb a poškodení vozidla. Preberací protokol musí byť podpísaný nájomcom a prenajímateľom. Poškodenia a závady na
vozidle uvedené v preberacom protokole a neuvedené v pôvodnom preberacom protokole, ktorým nájomca prebral vozidlo od prenajímateľa, sa
považujú za škody spôsobené nájomcom. V prípade nepodpísania protokolu zo strany prenajímateľa sa vozidlo nepovažuje za odovzdané, to
neplatí v prípade, že prenajímateľ vozidlo od nájomcu v dohodnutej dobe na dohodnutom mieste neprevezme alebo odmietne podpísať
preberací protokol.
5.8 V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas, tak používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je
prenajímateľ'
oprávnený
oznámiť
orgánom
činným
v
trestnom
konaní
neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklady resp. škody tým spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia
vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každú začatú hodinu po skončení doby nájmu v zmysle zmluvy zmluvnú pokutu vo
výške rovnajúcej sa výške dvojnásobného hodinového nájomného za vozidlo a to za každú aj začatú hodinu s omeškaním s vrátením vozidla,
pričom na výpočet ceny sa použije cenník prenajímateľa aktuálny v deň uzatvorenia zmluvy. Ak nájomca nevráti vozidlo po skončení doby
prenájmu riadne a včas, je prenajímateľ' taktiež oprávnený odobrať nájomcovi vozidlo a/alebo použiť všetky dostupné opatrenia, ktoré zamedzia
ďalšiemu neoprávnenému užívaniu vozidla, a to aj s použitím služby špecializovanej organizácie pričom náklady spojené s odobratím vozidla a
náklady ostatných opatrení (odtiahnutie, parkovné), hradí nájomca. Za týmto účelom sa nájomca zaväzuje k tomu, že v takomto prípade umožní
prenajímateľovi a ním povereným tretím osobám vstup do všetkých objektov, miestností, v ktorých sa nachádza vozidlo, ako aj prístup k vozidlu
za účelom jeho odobratia. Všetky náklady spojené s odobratím vozidla a prepravou vozidla na miesto určené prenajímateľom hradí v plnom
rozsahu nájomca.
5.9 Vozidlo je vybavené GPS sledovacím zariadením pre prípad odcudzenia vozidla, presnej lokalizácie v prípade poruchy vozidla a ak nájomca
porušuje zmluvné podmienky alebo tieto VOP, najmä podmienky uvedené v článku 3 VOP. V takomto prípade je prenajímateľ' oprávnený
použiť tento elektronický systém na diaľkové zablokovanie vozidla, ktorý znemožní nájomcovi používanie a riadenie vozidla. V takom prípade
je prenajímateľ' následne oprávnený prevziať si vozidlo a odňať ho nájomcovi, pričom nájomca je povinný vozidlo odovzdať prenají mateľovi a
podpísať s prenajímateľom preberací protokol. Odňatím vozidla nájomca stráca právo na užívanie vozidla po zvyšnú časť dohodnutej doby
nájmu, pričom nájomca nemá nárok na vrátenie už uhradenej časti nájomného. Nájomca je taktiež povinný uhradiť prenajímateľovi náhradu
nákladov za výjazd k vozidlu vypočítaný podľa bodu 1.7 týchto VOP.
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5.10 Ak pri odovzdávaní vozidla späť prenajímateľovi nájomca nebude súhlasiť so zistenými chybami a poškodeniami na vozidle, predovšetkým
s chybami na motore alebo prevodovke, tak prenajímateľ' môže k preberaniu vozidla pribrať znalca resp. iného odborníka. V takom prípade
prenajímateľ' bez zbytočného odkladu zabezpečí účasť znalca resp. odborníka pri odovzdávaní vozidla prenajímateľovi, ktorého závery o stave
vozidla sú pre zmluvné strany záväzné. Ak sa preukáže, že sporné chyby sa na vozidle skutočne nachádzali, je nájomca povinný prenajímateľovi
uhradiť náklady na zaobstaranie znalca resp. odborníka vo výške 200,- EUR s DPH.

5.11 Ak nájomca nie je pri preberaní vozidla prítomný, najmä v prípade odňatia vozidla podľa bodu 5.9 VOP, alebo ak bezdôvodne odmietne
podpísať preberací protokol o vrátení vozidla prenajímateľovi, tak prenajímateľ sám prípadne za účasti svedka spíše stav vozidla do preberacieho
protokolu, pričom o chybách na vozidle vyhotoví aj fotografie, ktoré následne zašle spolu s protokolom na e-mailovu adresu nájomcu. Stav
vozidla uvedený v takto vyhotovenom preberacom protokole sa považuje za záväzný a nájomca to musí akceptovať.

6.

Zabezpečenie

6.1 Prenajímateľ má právo od nájomcu požadovať aj poskytnutie ručiteľského vyhlásenia zo strany ručiteľa za všetky záväzky nájomcu zo
zmluvy a to hlavne v prípade nájomcu, ktorým je právnická osoba, kedy bude ručiteľom predovšetkým konateľ nájomcu.
6.2 Ručiteľ je povinný podpísať ručiteľské vyhlásenie v akceptovateľnej forme pre prenajímateľa, v ktorom sa ručiteľ zaručí namiesto nájomcu
uhradiť akékoľvek vzniknuté záväzky voči prenajímateľovi vyplývajúce zo zmluvy a to bez námietok a podmienok, na požiadanie
prenajímateľa. Ručiteľ musí ručiteľské vyhlásenie podpísať súčasne s podpisom zmluvy a toto odovzdať prenajímateľovi, ak sa prenajímateľ
a nájomcom nedohodnú inak.
6.3 Za účelom zabezpečenia akýchkoľvek pohľadávok nájomcu voči prenajímateľovi zo zmluvy je prenajímateľ oprávnený od nájomcu
požadovať, aby nájomca pri podpise zmluvy vystavil vlastnú blankozmenku, ktorá bude obsahovať bezpodmienečný sľub nájomcu ako
vystaviteľa zmenky zaplatiť prenajímateľovi ako remitentovi zmenkovú sumu ( ďalej len ,,blankozmenka“ ), bližšia špecifikácia blankozmenky
je uvedená v bode 6.4 VOP.
6.4 . Blankozmenka podľa bodu 6.3 VOP bude obsahovať:
a) označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v slovenskom jazyku, v ktorom bude táto listina napísaná
b) nevyplnený údaj o zmenkovej sume; tento údaj je oprávnený vyplniť prenajímateľ' spôsobom a za podmienok dohodnutých v týchto VOP,
pričom ale platí, že suma môže byť najviac 10.000,- EUR s DPH,
c) meno nájomcu ako osoby, ktorej sa má platiť (remitent),
d) nevyplnený údaj o splatnosti zmenky; tento údaj je oprávnený vyplniť prenajímateľ' spôsobom a za podmienok dohodnutých v týchto VOP,
e) nevyplnený údaj o dátume vystavenia zmenky; tento údaj je oprávnený vyplniť Veriteľ spôsobom a za podmienok dohodnutých v týchto VOP,
f) doložku "BEZ PROTESTU",
g) podpis nájomcu ako vystaviteľa.
6.5 V prípade, že prenajímateľ bude od nájomcu požadovať aj ručenie zo strany ručiteľa, tak na blankozmenke bude uvedený aj údaj
o ručiteľovi ako o avalistovi a ručiteľ je v takom prípade povinný blankozmenku aj podpísať a to ešte pred jej odovzdaním prenajímateľovi.
6.6 Nájomca je povinný pri uzatváraní zmluvy odovzdať prenajímateľovi blankozmenku, vystavenú podľa bodu 6.3 týchto VOP.
6.7 Prenajímateľ' je oprávnený využiť svoje právo vyplniť blankozmenku len v prípade, ak nájomca nesplní svoj akýkoľvek splatný peňažný
záväzok
voči
prenajímateľovi
zo
zmluvy
riadne
a
včas.
V
tomto
prípade
je
prenajímateľ oprávnený vyplniť na blankozmenke údaj o dátume vystavenia zmenky, údaj o dátume splatnosti zmenky a údaj o zmenkovej
sume; prenajímateľ' je oprávnený ako dátum vystavenia zmenky vyplniť ktorýkoľvek deň nasledujúci po dni, v ktorom sa nájomca dostane do
omeškania so zaplatením akéhokoľvek splatného peňažného záväzku voči prenajímateľovi zo zmluvy, ako dátum splatnosti zmenky je
prenajímateľ' oprávnený vyplniť deň nasledujúci po dni, ktorý prenajímateľ' vyplní ako deň vystavenia zmenky a ako zmenkovú sumu je
prenajímateľ' oprávnený vyplniť sumu, s ktorej zaplatením bude nájomca podľa zmluvy v omeškaní (t.j. istinu, úroky, úroky z omeškania a
pod.).
6.8 V prípade prevzatie blankozmenky bude prenajímateľ povinný blankozmenku starostlivo opatrovať, bude ju chrániť pred stratou, zničením
alebo poškodením a bude s ňou nakladať len v súlade so zmluvou.

6.9 Bez zbytočného odkladu po splnení všetkých peňažných záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi zo zmluvy prenajímateľ vráti nájomcovi
vystavenú blankozmenku späť. Nájomca je v takom prípade povinný potvrdiť prenajímateľovi vrátenie blankozmenky pri jej prevzatí.
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7.1 Tieto VOP vydáva prenajímateľ s účinnosťou od 14.05.2016 v zmysle §273 Obchodného zákonníka. Prenajímateľ' má výhradné právo na
aktualizáciu a úpravu týchto podmienok.
7.2 VOP sú spolu s preberacím protokolom neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o prenájme dopravného prostriedku uzavretej medzi
prenajímateľom
a
nájomcom.
Odchylné
ustanovenia
v
zmluve
majú
prednosť
pred
týmito VOP.
7.3 Nájomca v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov svojím podpisom na zmluve vyjadruje súhlas na spracovanie svojich
osobných
údajov
prenajímateľom
na
účely
plnenia
zmluvy,
likvidácie poistných udalostí zo zmluvy a na marketingové účely. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, v prípade vzniku poistnej udalosti je
možné súhlas odvolať po uzatvorení poistnej udalosti. Ďalej nájomca udeľuje súhlas prenajímateľovi so zasielaním obchodných oznámení,
ponúk produktov a služieb prenajímateľa podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prostredníctvom
prostriedkov
elektronickej komunikácie. Nájomca ako dotknutá osoba prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že zodpovedá za správnosť a pravdivosť
osobných
údajov
uvedených
v
zmluve
a
poskytnutých
prenajímateľovi.
Nájomca je oprávnený poskytnúť prenajímateľovi osobné údaje tretej osoby iba v prípade, že má písomný neodvolateľný súhlas tejto tretej
osoby
na
poskytovanie
jej
osobných
údajov
prenajímateľovi.
Ak
nájomca
poskytne prenajímateľovi osobné údaje tretej osoby bez písomného súhlasu dotknutej tretej osoby je povinný prenajímateľovi nahradiť prípadnú
škodu, ktorá by tým vznikla.
7.5 Nájomca podpisom VOP potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V Detve
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