VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
Platné od 1.7.2014.

Čl. I
Všeobecné ustanovenia
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Tieto VZP sú súčasťou nájomnej zmluvy a nájomca sa podpisom nájomnej zmluvy zaväzuje k ich plneniu.
Prenájom motorového vozidla sa riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
Prenajímateľ poskytne nájomcovi po dohodnutú dobu k užívaniu vozidlo v riadnom technickom stave a nájomca sa zaväzuje dodržiavať tieto
VZP a zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné. Zmluvné strany sa týmto zároveň dohodli, že prenajímateľ môže jednostranne okamžite
odstúpiť od nájomnej zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia a akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností voči nájomcovi, ak
nájomca poruší akékoľvek ustanovenia nájomnej zmluvy alebo týchto VZP.
Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi vozidlo po prevedenej technickej prehliadke, kontrole všetkých funkciía vybavenia vozdila. Nájomca
podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že prebral vozidlo v poriadku, v dobrom stave, spolu s pneumatikami, nástrojmi a dokumentami
od vozidla (EOV, kartička PZP), že vozidlo je bez viditeľných technických a vizuálnych závad, s jeho obsluhou bol nájomca oboznámený, na
vozidle nie sú viditeľné poškodenia a vozidlo mu bolo prenajímateľom fyzicky odovzdané. Časti vozidla sú opatrené značkou prenajímateľa za
účelom ochrany pred neoprávneným zásahom ( výmenou za iné, staršie apod.). V prípade zistenia takýchto zásahov bude od nájomcu
požadovaná finančná náhrada za vymenené alebo poškodené diely.
Nájomca je povinný dodržiavať obecne platné podmienky používania vozidiel na pozemných komunikáciach, pravidlá cestnej premávky a
príslušné bezpečnostné predpisy STN.
Nájomca je povinný správať sa k zverenému vozidlu dôstojne a ohľaduplne a dbať, aby nedochádzalo k neúmernému optrebovaniu či zničeniu
jednotlivých fukčných častí vozidla a zaistiť, aby počas doby prenájmu nebolo prenajaté vozidlo používané-prevádzkované:
a. na prepravu tovaru v rozpore s colnými predpismi a ani žiadný iný nelegálny účel
b. na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu – priamu alebo nepriamu
c. na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu, aby vozidlo nebolo používané ako pracovný stroj
d. v rámci automobilových športových a súťažných podujatí
e. žiadnou inou osobou ako je nájomca alebo iná osoba, ktorú schválil písomne prenajímateľ,
f.
na cestu do zahraničia
g. na cestu po nespevnenej vozovke
Nájomca sa zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi:
a. nájomné za dobu používania vozidla podľa nájomnej zmluvy
b. všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovanám vozidla, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami podľa zákona
uložených na predmetné vozidlo počas doby , kedy nájomca využíval predmetné vozidlo
c. všetky náklady prenajímateľa vrátanie poplatkov vynaložených prenajímateľom v súvislosti s vymáhaním platieb splatných nájomcom
ako aj výdavkov prenajímateľa spojených s prípadným vydaním vozidla.
Počas prevádzky je nájomca povinný kontrolovať stav pneumatík. Pri nedodržaní predpísanej údržby, kontroly a neodbornom zachádzaní, ktoré
bude mať za následok poškodenie vozidla sa nájomca zaväzuje prenajímateľovi nahradiť príslušnú vzniknutú škodu, náhradu ušlého
nájomného i príslušnej faktúry za opravu.
Nájomca zodpovedá za všetky škody na prenajatom vozidle spôsobené neodbornou manipulácoiu, neprimeraným zaťažením, neodborným
zásahom do vozidla ako aj za všetky škody vzniknuté na prenajatom vozidle, ktoré nebudú uznané a kryté poisťovňou, resp. uznané a kryté
zárukou na predmetné vozidlo. V prípade, že nájomca zistí technické závady na prenajatom vozidle, je povinný o tejto skutočnosti okamžite
informovať prenajímateľa. Ak tak neurobí, preberá na seba zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť ako následok ďalšieho používania
vozidla s technickou závadou.
Nájomca nesmie ponechať riadenie iným osobám ako sú určené v nájomnej zmluve, zúčastniť sa súťažných jázd, odťahovať druhé vozidlá,
predvádzať jazdy pre cudziu potrebu za úplatu a preťažovať vozidlo nad príslušnú hranicu. Pri zistení preťaženia vozidla sa nájomca zaväzuje
zaplatiť škodu na vozidle, ktorá preťažením vznikla a zmluvnú pokutu min. vo výške vratnej zálohy podľa platného cenníka.
Nájomca nesmie demontovať, prípadne opraviť žiadne časti vozidla bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.
Nájomca je povinný zabrániť vzniku práv tretích osôb k predmetu nájmu. Ak budú na predmet nájmu uplatňovať právo tretie osoby, je nájomca
o tejto skutočnosti povinný informovať okamžite prenajímateľa. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hradí nájomca prenajímateľovi všetky
vzniknuté spojené s ochranou pred touto treťou osobou.
Nájomca je tiež povinný kedykoľvek na požiadanie umožniť prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe prehliadku stavu vozidla a kontrolu
dokladov nájomcu. Nájomca berie na vedomie, že po dobu trvania nájomnej zmluvy je povinný hlásiť všetky prípadné zmeny týkajúce sa jeho
kontaktnej adresy, názvu firmy, právnej subjektivity, telefónneho (faxového) spojenia do 7 dní odo dňa uskutočnenia zmeny. Pre tento zmluvný
vzťah sa zmluvné strany dohodli na tom, že akákoľvek písomnosť adresovaná druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedeného v tejto zmluve
sa považuje za doručenú uplynutím piateho dňa od preukázateľného odoslania písomnosti, a to aj v tom prípade ak zmluvná strana písomnosť
neprevzala, alebo odmietla prevziať.
Nájomca nesmie v žiadnom prípade dať predmet nájmu do ďalšieho nájmu (podnájmu) tretej osobe.
Drobné opravy na prenajatom vozidle do výšky 20,- € môže nájomca zaistiť odbornou opravou so súhlasom prenajímateľa. Opravy nad 20,- € je
možné nechať previesť len po predchádzajúcom písomnom súhlasne prenajímateľa. Drobné opravy do 20,- € prenajímateľ preplatí na základe
predloženej faktúry alebo potvrdenky opatrenej pečiatkou a potrebnými náležitostiami.
Pohonné hmoty hradí nájomca z vlastných zdrojov a je povinný používať výlučne palivo BA95.

Čl. II
Poistenie a škody:
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Pri nedodržaní Čl. I, ods. 5a), 5b), 5c), 5d), 5e), 5f), 5g) sa nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3500,- €
(slovom: tritisíc päťsto EUR) a to najneskor do 30 dní od zistenia porušenia prenajímateľom.
Prenajímateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú nájomcovi za akýchkoľvek podmienok a to ani na majetku ani na zdraví nájomcu.
Prenajímateľ tiež nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nájomcom.
Nájomca sa vzdáva vopred akéhokoľvek nároku na odškodné, ktoré mu vzniklo nájomným vzťahom alebo používaním prenajatého vozidla.
Vozidlá sú poistené zákonným PZP.
Pokiaľ by nájomca opustil územie Slovenskej republiky berie na seba všetku zodpovednosť a riziko za náhradu vzniknutej škody a všetky
následky neoprávneného používania prenajatého vozidla a navyše zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3500,- €. Každou poistnou udalosťou - teda
nehodou, haváriou alebo krádežou sa treba bezpodmienečne zaoberať a to aj takou, pri ktorej nedôjde na prvý pohľad k poškodeniu vozidla,
jeho časti alebo výbavy. Poškodenie, zničenie, odcudzenie vozidla - jeho časti alebo výbavy je nájomca povinný hlásiť na príslušnom oddelení.
Je tiež povinný zabezpečiť spísanie zápisu o dopravnej nehode alebo krádeži. Od týchto orgánov je povinný taktiež vyžadovať potvrdenie resp.
zápis s uvedením kedy a komu bola nehoda hlásená. Toto potvrdenie je nájomca povinný okamžite a bez zbytočných odkladov – najneskôr
však do 2dní od vzniku poistnej udalosti predložiť prenajímateľovi a dostaviť sa ku spísaniu protokolu o dopravnej nehode. Pri každej poistnej
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udalosti pri ktorej dôjde k poškodeniu alebo odcudzeniu akýchkoľvek častí na prenajatom vozidle alebo vozidla ako celku je nájomca ďalej
povinný vykonať všetky nevyhnutné úkony:
a. privolať políciu, prvú pomoc, zabezpečiť svedkov alebo iné potrebné dôkazy, zabezpečiť vozidlo proti vykradnutiu resp. odcudzeniu
vozidla, zaistiť jeho odťah a dočasnú úschovu, ak je vozidlo nepojazdné spojiť sa s prenajímateľom – oboznámiť ho so vzniknutou
aktuálnou situáciou.
b. zaistiť mená a adresy zainteresovaných strán /účastníkov a svedkov PU./
V prípade škody vzniknutej na prenajatom vozidle pri dopravnej nehode, ktorú zavinil nájomca alebo neznámy účastník – vinník dopravnej
nehody /PU/ sa nájomca zaisťuje uhradiť prenajímateľovi rozdiel skutočne fakturovanú cenu za opravu, ušlý zisk (zmluvne dohodnuté nájomné
na 1 hodinu/deň podľa platného cenníka) za obdobie, počas ktorého bolo vozidlo v oprave , resp. pri totálnej škode za príslušné obdobie - t.j. do
dátumu rozhodnutia poisťovne.
Pri technickej závade na prenajatom vozidle je nájomca povinný obrátiť sa výhradne na prenajímateľa.
Prenajímateľ nebude refundovať žiadne čiastky za úpravy, ktoré nechá nájomca na vozidle previeť bez súhlasu prenajímateľa, alebo ktoré boli
spôsobené zanedbaním kontroly a údržby vozidla, alebo neodborným zaobchádzaním s predmetom prenájmu. Nájomca nie je v žiadnom
prípade oprávený požadovať náhradne vozidlo od prenajímateľa.
V prípade krádeže predmetného vozidla je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi:
a. celú hodnotu predmetného vozidla ak sa šetrením zistí, že nájomca alebo osoby , ktorým zveril riadenie predmetného vozidla sa
akýmkoľvek spôsobom podielali na krádeži alebo dostatočne nezabezpečili vozidlo proti krádeži, neinštalovali zabezpečovacie
zariadenie, alebo spolu s vozidlom boli odcudzené aj doklady k vozidlu, prípadne kľúče od vozidla alebo zabezpečovacích zariadení,
alebo vykonali akúkoľvek činnosť, ktorá má za následok odmietnutie poistného plnenia zo strany poisťovne.
b. spoluúčasť vo výške 5% z hodnoty vozidla, ak sa šetrením zistí že páchateľ je neznámy a vozidlo bolo pred krádežou riadne
uzamknuté, nájomca použil nainštalované zabezpečenie a prenajímateľovi odovzdal originálne kľúče a doklady / OEV, kartička PZP,
zelená karta.../od predmetného vozidla.
Prenajímateľ je oprávnený pri prevzatí vozidla požadovať od nájomcu okrem bežného nájomného aj garančnú zálohu. Vyúčtovanie zálohy bude
vykonané pri vrátení vozidla.
Nájomca je oprávnený používať vozidlo len po dobu dohodnutú v preberacom protokole. Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne nad 15
minút bez predchádzajúceho upozornenia prenajímateľa bude považované za neoprávnené používanie vozidla so všetkými dôsledkami, ktoré
právne predpisy platné v SR s takýmto užívaním spájajú.
V prípade oneskoreného vrátenia vozidla o viac než 15 minút po dohodnutej doby prenájmu uvedenej v preberacom protokole má prenajímateľ
právo vyúčtovať náhradu škody vo výške nájomného za každých aj načatých 30 minút podľa platného cenníka.
Vrátením vozidla sa rozumie jeho fyzické prevzatie (odovzdanie) spolu s originálmi kľúčov a všetkých dokladov od vozidla prenajímateľovi za
účasti zástupcov prenajímateľa a nájomcu.
Všetky doklady od vozidla, kľúče od vozidla, zabezpečovacie zariadenia a príslušenstvo (prilba, rukavice) nesmie nájomca v žiadnom príade
nechávať vo vozidle počas svojej neprítomnosti v ňom.
V prípade zistenia nedodržania týchto podmienok alebo v prípade odcudzenia alebo straty alebo poškodenia príslušenstva je nájomca povinný
plnú cenu príslušenstva a to 120,- € za prilbu a 45,- € za rukavice
Pri nedodržaní týchto VZP nájomcom počas nájomného pomeru je prenajímateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť a požadovať od
nájomcu náhradu všetkých vzniknutých škôd a nákladov s odstúpením spojených. Zároveň platí, že ak nájomca poruší ktorúkoľvek z hore
uvedených podmienok, môže mu prenajímateľ bez predchádzajúceho oznámenia odobrať predmetné vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do
priestorov, kde sa vozidlo nachádza a vziať si ho, pričom nájomca bude plne zodpovedný za všetky konania, nároky na škody, ktoré by
nasledovali po takomto odobratí.
K protokolárnemu prevzatiu vozidla musí nájomca predložiť: občiansky preukaz, vodičský preukaz, živnostenský list (resp. výpis z Obchodného
registra). Original + 1 kópia.
Nájomca si tieto VZP pozorne preštudoval, porozumel im a súhlasí s nimi. Akékoľvek doplnky a zmeny týchto VZP sú možné po vzájomnej
dohode zmluvných strán a to formou písomných dodatkov.
Pre riešenie prípadných súdnych sporov si zmluvné strany dohodli ako miestne príslušný Okresný súd v Leviciach.

Čl. III
Ochrana osobných údajov
1.

Dolu podpísaný nájomca dávam v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas prenajímateľovi , aby moje osobné údaje
poskytnuté v súvislosti s prenájmom predmetného vozidla ako aj s likvidáciou prípadnej škodovej udalosti spracoval vo svojich informačných
systémoch na dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z predmetnej nájomnej zmluvy o prenájme vozidla ako aj
likvidácie predmetnej škodovej udalosti. Zároveň dávam súhlas na sprístupnenie mojich osobných údajov tretím osobám, pokiaľ to bude
nevyhnutne potrebné.

V Leviciach, dňa: 1.7.2014

