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Všeobecné obchodné podmienky

dohodnutých v týchto VOP.
2.3

Nájomca prehlasuje, že je riadne oboznámený so
stavom Motorového vozidla a nemá žiadne
námietky k stavu Motorového vozidla. Nájomca
prehlasuje, že Motorové vozidlo nemá žiadne
zjavné vady.

2.4

Nájomca prehlasuje, že Motorové vozidlo je
spôsobilé na obvyklé užívanie.

Článok I.
Úvodné ustanovenia a vymedzenie niektorých
pojmov
1.1

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len
„VOP“) sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
o nájme dopravného prostriedku uzavretou
medzi prenajímateľom a nájomcom (ďalej len
„Zmluva“). V prípade, ak si predávajúci a nájomca
písomne dojednali v Zmluve podmienky odlišné
od VOP, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať
v zmysle písomne uzavretej Zmluvy.

1.2

Pod pojmom „Zmluvné strany“ alebo sa na účely
Zmluvy a VOP rozumejú nájomca a prenajímateľ,
ako sú špecifikovaný v záhlaví Zmluvy.

1.3

Zmluvou sa predávajúci zaväzuje prenechať
nájomcovi dopravný prostriedok definovaný
v Zmluve na dočasné užívanie a nájomca sa za to
zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi odplatu.

1.4

3.1

Zmluvnou stranou na strane nájomcu môžu byť
podľa Zmluvy len fyzické osoby – nepodnikatelia.

3.2

Nájomca je povinný pri podpise Zmluvy
prenajímateľovi poskytnúť alebo predložiť
nasledovné:
a) údaje v rozsahu uvedenom v záhlaví Zmluvy,
t. j. meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum
narodenia a štátna príslušnosť; a
b) platný vodičský preukaz; a
c) platný občiansky preukaz/pas.

Pod pojmom „Motorové vozidlo“ sa na účely
Zmluvy
a VOP
rozumie
motorové
vozidlo/motorové
vozidlá
špecifikované
v Zmluve.

1.5

Pod pojmom „Záloha“ sa na účely Zmluvy a VOP
rozumie suma popísaná v Bode 4.1 týchto VOP,
ktorú
je
nájomca
povinný
zaplatiť
prenajímateľovi pri podpise Zmluvy.

1.6

Pod pojmom „Nájomné“ sa na účely Zmluvy a VOP
rozumie suma popísaná v Bode 4.2 týchto VOP,
ktorú
je
nájomca
povinný
zaplatiť
prenajímateľovi za užívanie Motorového vozidla.

1.7

Článok III.
Uzavretie Zmluvy a prevzatie Motorového vozidla

Pod pojmom „DPH“ sa na účely Zmluvy a VOP
rozumie daň z pridanej hodnoty podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
Článok II.
Predmet Zmluvy

2.1

Prenajímateľ
prenecháva
do
dočasného
odplatného užívania nájomcovi Motorové vozidlo
(špecifikované v Bode 1.4 týchto VOP), a to
za podmienok dohodnutých v týchto VOP.

2.2

Nájomca Motorové vozidlo do dočasného
odplatného užívania prijíma, a to za podmienok

Na účely Bodu 3.2 týchto VOP sa predpokladá, že
nájomcom je fyzická osoba, ktorá bude Motorové
vozidlo viesť (vodič).
3.4

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný
písomne
oznámiť
prenajímateľovi
údaje
akejkoľvek ďalšej osoby, ktorá bude Motorové
vozidlo viesť, a to v rozsahu dohodnutom v Bode
3.2 písm. a), b) a c) týchto VOP.

3.5

Prenajímateľ odovzdáva Motorové vozidlo
nájomcovi v sídle prenajímateľa v deň účinnosti
Zmluvy, pričom nájomca potvrdzuje prevzatie
Motorového vozidla podpisom Zmluvy.
Prenajímateľ odovzdáva
s Motorovým vozidlom aj:

nájomcovi

spolu

a) technický preukaz Motorového vozidla; a
b) bielu kartu povinného zmluvného poistenia
Motorového vozidla; a
c) zelenú kartu Motorového vozidla; a
d) lekárničku; a
e) rezervné koleso spolu s plechovým diskom; a
f) autorádio s CD prehrávačom alebo iným
prehrávačom.
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Článok IV.
Platobné podmienky
4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný
pri podpise tejto Zmluvy zložiť k rukám
prenajímateľa Zálohu vo výške uvedenej v
Zmluve.
Prenajímateľ je povinný nájomcovi vrátiť Zálohu
pri vrátení Motorového vozidla nájomcom
prenajímateľovi. Ustanovenie predchádzajúcej
vety sa uplatní len v prípade, ak nájomca vráti
prenajímateľovi nepoškodené Motorové vozidlo,
t. j. v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie; v opačnom prípade má
prenajímateľ právo Zálohu zadržať, a to až do
doby, kým bude určená výška škody, ktorá na
Motorovom vozidle vnikla.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na
Motorovom vozidle bola spôsobená škoda,
prenajímateľ je oprávnený započítať si svoju
pohľadávku, ktorú má voči nájomcovi z titulu
škody voči pohľadávke nájomcu, ktorú má
nájomca voči prenajímateľovi z titulu zloženej
Zálohy.
Nájomca
je
zároveň
povinný
prenajímateľovi
nahradiť
škodu,
ktorá
v peňažnom vyjadrení presahuje výšku nájomcom
zloženej Zálohy a teda nie je Zálohou krytá.
Zmluvné strany sa rovnako dohodli, že v prípade,
ak na Motorovom vozidle bola spôsobená škoda a
v peňažnom vyjadrení táto škoda nedosahuje
výšku nájomcom zloženej Zálohy, prenajímateľ je
povinný nájomcovi vrátiť pomernú časť Zálohy.

4.2

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný
zaplatiť prenajímateľovi za užívanie Motorového
vozidla Nájomné vo výške uvedenej v Zmluve, a to
za každý, čo i len začatý deň užívania Motorového
vozidla. Počet voľných km, ktorý je v cene
Nájomného za jeden deň nájmu je uvedený
v Zmluve a za každý km navyše je nájomca
povinný zaplatiť cenu uvedenú v Zmluve.

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou
Nájomného nie je DPH, pričom ak ide o zdaniteľný
obchod a nejde o obchod oslobodený od DPH,
a osobou povinnou platiť DPH je prenajímateľ
podľa
príslušných
daňových
predpisov,
prenajímateľ bude účtovať k Nájomnému aj DPH
a nájomca je povinný DPH prenajímateľovi spolu
s Nájomným uhradiť.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je povinný
uhradiť prenajímateľovi Nájomné
a)

v hotovosti

po

ukončení

užívania

b)

4.5

Motorového vozidla, t. j. pri odovzdaní
Motorového
vozidla
nájomcom
prenajímateľovi, o čom vydá prenajímateľ
nájomcovi potvrdenie; alebo
bankovým prevodom na účet prenajímateľa
uvedený v záhlaví Zmluvy, a to na základe
faktúry, ktorú je prenajímateľ povinný
doručiť nájomcovi po ukončení užívania
Motorového vozidla, t. j. pri odovzdaní
Motorového
vozidla
nájomcom
prenajímateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomné (ako aj
DPH podľa Bodu 4.3 týchto VOP) je splatné v deň
vrátenia Motorového vozidla nájomcom späť
prenajímateľovi.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

Nájomca
sa
zaväzuje
zložiť
k rukám
prenajímateľa Zálohu a platiť Nájomné, tak ako je
zmluvnými stranami dohodnuté v Článku IV. VOP.

5.2

Nájomca je povinný používať Motorové vozidlo
riadne, pri zachovaní odbornej starostlivosti,
spôsobom a v rozsahu danom účelom použitia,
technickými podmienkami, pokynmi, návodmi
a príslušnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike a dbať o to, aby na
Motorovom vozidle nevznikla škoda.

5.3

Nájomca je povinný kontrolovať pred jazdou stav
motorového oleja, chladiacej zmesi, brzdovej
kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti
Motorového vozidla, ktoré by mohli následne
ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo
poškodiť Motorové vozidlo. Akúkoľvek škodu,
ktorá vznikne v dôsledku porušenia týchto
povinností nájomcu hradí nájomca v plnej výške.

5.4

Nájomca je povinný používať Motorové vozidlo
výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie
Motorového vozidla ďalšej osobe za odplatu alebo
bezodplatne, prevádzkovanie inej zárobkovej
činnosti (napr. taxislužba), použitie Motorového
vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach,
používanie Motorového vozidla na tlačenie alebo
ťahanie iných motorových vozidiel, prívesov
alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v
rozpore s podmienkami uvedenými v návode na
používanie Motorového vozidla resp. s pokynmi
prenajímateľa, je v rozpore so Zmluvou a VOP.

5.5

Nájomca nie je oprávnený prenechať užívanie
Motorového vozidla inej osobe bez súhlasu
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prenajímateľa. Okruh osôb oprávnených užívať
Motorové vozidlo popri nájomcovi musí byť
dohodnutý v Zmluve a jeho rozšírenie je možné
len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom
na základe písomného dodatku k Zmluve.
5.6

Nájomca nie je oprávnený zriadiť k Motorovému
vozidlu akékoľvek zabezpečovacie či iné právo v
prospech tretej osoby.

5.7

Nájomca je povinný, v prípade, že je Motorové
vozidlo vybavené autorádiom, ktoré je
odnímateľné, vybrať autorádio pred opustením
Motorového vozidla a zabezpečiť ho proti
odcudzeniu; v prípade, že je Motorové vozidlo
vybavené autorádiom s odnímacím panelom,
vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a
zabezpečiť ich proti odcudzeniu.

5.8

Nájomca je povinný zdržať sa vykonávania
akýchkoľvek zmien na Motorovom vozidle bez
predchádzajúceho
písomného
súhlasu
prenajímateľa, v opačnom prípade je povinný
uviesť Motorové vozidlo na svoje náklady do
pôvodného stavu.

5.9

Nájomca je povinný na žiadosť prenajímateľa
umožniť prenajímateľovi kedykoľvek počas
trvania záväzkového vzťahu založeného Zmluvou
vykonanie kontroly Motorového vozidla.

5.10

Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi
bezodkladne akúkoľvek udalosť, ktorá zakladá
nárok na náhradu škody. Škodu na Motorovom
vozidle je nájomca povinný v každom prípade
doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti
príslušnému oddeleniu Policajného zboru
Slovenskej republiky. V prípade nesplnenia si
povinnosti
podľa
predchádzajúcej
vety
zodpovedá nájomca prenajímateľovi za vniknutú
škodu (napr. regresný nárok poisťovne uplatnený
voči prenajímateľovi).

5.11

Nájomca je povinný v prípade vzniku škody na
osobnom Motorovom vozidle podieľať sa na
uhrádzaní škody minimálne vo výške 200,00 EUR
bez DPH a max. 10% z obstarávacej ceny
osobného Motorového vozidla, okrem prípadov,
kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške;
V prípade totálnej škody sa účtuje 20% z
obstarávacej ceny osobného Motorového vozidla.
V prípade vzniku škody na Motorovom vozidle do
3,5 t dodávky alebo 9-miestnom Motorovom
vozidle, je nájomca povinný podieľať sa na
uhrádzaní škody minimálne vo výške 330,00 EUR
bez DPH a max 10% z obstarávacej ceny tohto
Motorového vozidla, okrem prípadov, kedy

nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške. V
prípade totálnej škody sa účtuje 20% z
obstarávacej ceny Motorového vozidla do 3,5 t .
5.12

Nájomca je povinný pri vzniku škody, na ktorú sa
nevzťahuje poistenie, prenajímateľovi takúto
škodu nahradiť v plnom rozsahu. Táto povinnosť
nájomcu sa vzťahuje aj na prípad spôsobenia
škody na Motorovom vozidle v dôsledku vedenia
Motorového vozidla pod vplyvom alkoholických
nápojov alebo iných omamných a psychotropných
látok.

5.13

V prípade, že nájomca použije Motorové vozidlo
na páchanie trestnej činnosti a Motorové vozidlo
bude zadržané orgánmi Policajného zboru
Slovenskej republiky, je nájomca povinný
nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie
počas zadržania Motorového vozidla a nahradiť
prenajímateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu
v dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti vznikne.

5.14

Nájomca je povinný v prípade nutnosti vykonania
opravy Motorového vozidla okamžite o tejto
skutočnosti prenajímateľa písomne informovať.

5.15

Nájomca je povinný zabezpečiť Motorové vozidlo
proti odcudzeniu; ak sa v prípade odcudzenia
Motorového vozidla nájomca nebude môcť
preukázať platnými dokladmi od Motorového
vozidla prevzatými od prenajímateľa pri prevzatí
Motorového vozidla, alebo sa preukáže,
že Motorové
vozidlo
nebolo
patrične
zabezpečené, zaväzuje sa uhradiť čiastku, ktorá sa
rovná rozdielu obstarávacej ceny Motorového
vozidla v čase odcudzenia a výškou plnenia
príslušnej poisťovne za odcudzenie Motorového
vozidla.

5.16

V prípade spôsobenia škody nájomcom na
Motorovom vozidle sa nájomca zaväzuje uhradiť
prenajímateľovi ušlý zisk za dobu od vzniku
škodovej udalosti do ukončenia opravy a nahradiť
prenajímateľovi skutočnú škodu, ktorá touto
škodovou udalosťou vznikla.

5.17

Nájomca je povinný písomne oznamovať
prenajímateľovi počas trvania záväzkového
vzťahu založeného Zmluvou akékoľvek zmeny
týkajúce sa údajov a dokladov podľa Bodu 3.2
týchto VOP, resp. akékoľvek iné zmeny, ktoré by
mohli mať vplyv na riadne plnenie Zmluvy.
Povinnosť nájomcu podľa predchádzajúcej vety
sa vzťahuje aj na zmeny údajov a dokladov osôb
podľa Bodu 3.4 týchto VOP.

5.18

Nájomca je povinný odovzdať Motorové vozidlo
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prenajímateľovi riadne a včas, v čistom stave, tak,
ako ho prevzal, s prihliadnutím na bežné
opotrebenie. Pri poškodení interiéru alebo
exteriéru Motorového vozidla, ktoré nezodpovedá
obvyklému užívaniu je nájomca povinný nahradiť
prenajímateľovi vzniknutú škodu.
5.19

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je
oprávnený užívať Motorové vozidlo mimo územia
Slovenskej republiky.

5.21

Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu
písomne informovať prenajímateľa o akejkoľvek
chybe, nedostatku alebo škode akokoľvek
sa týkajúcej Motorového vozidla.

5.22

Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ
prenajíma nájomcovi Motorové vozidlo s plnou
nádržou a nájomca je povinný Motorové vozidlo
prenajímateľovi
s plnou
nádržou
vrátiť.
V opačnom prípade si prenajímateľ za chýbajúce
pohonné hmoty pri vrátení Motorového vozidla
účtuje sumu vo výške uvedenej v Zmluve
a nájomca sa zaväzuje túto sumu prenajímateľovi
zaplatiť.

Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je
oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak
a)

nájomca poruší akúkoľvek povinnosť podľa
Zmluvy alebo VOP; alebo
b) akékoľvek prehlásenie nájomcu uvedené
v Zmluve alebo v týchto VOP sa ukáže ako
nepravdivé; alebo
c) nájomca dá Motorové vozidlo akejkoľvek
tretej osobe do bezodplatného alebo
odplatného užívania v rozpore s Bodom 5.5
týchto VOP; alebo
d) nájomca podal návrh na oddlženie formou
konkurzu alebo formou splátkového
kalendára.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca je
oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak
a)
b)
c)

prenajímateľ poruší akúkoľvek povinnosť
podľa Zmluvy alebo VOP; alebo
akékoľvek
prehlásenie
prenajímateľa
uvedené v Zmluve alebo v týchto VOP sa
ukáže ako nepravdivé; alebo
Motorové vozidlo má vadu, na ktorú
prenajímateľ neupozornil nájomcu pred
podpisom Zmluvy, a ktorá podstatne sťažuje
užívanie
alebo
zabraňuje
užívaniu
Motorového vozidla na dohodnutý účel.

6.3

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia
prejavu vôle prenajímateľa odstúpiť od Zmluvy
nájomcovi.

6.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak
nájomca užíva Motorové vozidlo po odstúpení od
Zmluvy prenajímateľom, je nájomca povinný
zaplatiť prenajímateľovi odplatu vo výške
100,00 EUR bez DPH za každý, čo i len začatý deň
užívania.

6.5

Zmluvné strany sa dohodli, že právo zmluvných
strán odstúpiť od Zmluvy podľa zákonných
ustanovení, nebude dotknuté ustanovením
Článku VII. týchto VOP.

Nájomca vyhlasuje, že je, a rovnako tak aj osoby
podľa Bodu 3.4 týchto VOP, oprávneným
držiteľom vodičského oprávnenia po dobu
minimálne 1 mesiac.
Článok VI.
Odstúpenie od Zmluvy

6.1

6.2

V prípade straty dokladov od Motorového vozidla
(technický preukaz, potvrdenie o zaplatení
zákonného poistenia), kľúčov alebo autorádia,
je nájomca povinný prenajímateľovi nahradiť
škodu, ktorá tým prenajímateľovi vznikla.

5.20

5.23

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek
porušenie povinnosti nájomcu uvedené v tomto
Bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VII.
Doručovanie
7.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana,
ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný prejav
vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať
svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane
alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu
druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy
(pri prenajímateľovi na adresu sídla a pri
nájomcovi na adresu bydliska uvedenú v záhlaví
Zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade,
ak adresát nebude zastihnutý na svojej adrese
alebo zásielku na svojej adrese odmietne prevziať,
alebo jej doručenie inak zmarí, za deň doručenia
sa považuje deň, keď bol pokus o doručenie
vykonaný.
Článok VIII.
Zánik Zmluvy
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8.1

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa
uzatvára na dobu uvedenú v Zmluve.

8.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a)

uplynutím doby uvedenej v Bode 8.1 týchto
VOP, resp. uplynutím doby uvedenej v
Zmluve; alebo
b) odstúpením od Zmluvy podľa Článku VI.
týchto VOP; alebo
c) písomnou dohodou zmluvných strán.
8.3

V prípade zániku Zmluvy podľa Bodu 8.2 písm. a)
týchto VOP, je nájomca povinný vrátiť Motorové
vozidlo prenajímateľovi v deň dohodnutý
v Zmluve. V prípade zániku Zmluvy podľa Bodu
8.2 písm. b) alebo c) týchto VOP, je nájomca
povinný vrátiť Motorové vozidlo prenajímateľovi
v lehote troch (3) dní od zániku Zmluvy.
Článok IX.
Rozhodovanie sporov

9.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva, VOP,
právne vzťahy upravené Zmluvou a VOP (vrátane
práv a povinností zmluvných strán), nároky
vyplývajúce zo Zmluvy a VOP, ako aj výklad
Zmluvy a VOP sa v celom rozsahu riadia výlučne
právnym poriadkom Slovenskej republiky,
s výnimkou jeho kolíznych ustanovení.

9.2

Zmluvné strany sa dohodli, že výlučnú právomoc
na riešenie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu
vzniknúť z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nárokov na náhradu škody, majú súdy
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmito VOP
oboznámili, pričom s ich obsahom v celom rozsahu
súhlasia. Súčasne zmluvné strany za účelom preukázania
toho, že tieto VOP predstavuje slobodný a vážny prejav
ich vôle, a že sú pre ne určité a zrozumiteľné,
neuzatvorené v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, tieto vlastnoručne podpisujú. Nájomca
podpisom týchto VOP výslovne potvrdzuje, že mal
možnosť oboznámiť sa so všetkými ustanoveniami
Zmluvy ako aj VOP pred ich podpísaním.

V...........................dňa...............

V............................dňa...............

_____________________________
podpis prenajímateľa

_______________________________
podpis nájomcu
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