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Všeobecné obchodné podmienky

dohodnútyé ch v tyé chto VOP.
2.3

Naé jomca prehlašúje, zš e je riadne oboznaé menyé šo
štavom Motoroveé ho vozidla a nemaé zš iadne
naé mietky k štavú Motoroveé ho vozidla. Naé jomca
prehlašúje, zš e Motoroveé vozidlo nemaé zš iadne
zjavneé vady.

2.4

Naé jomca prehlašúje, zš e Motoroveé vozidlo je
špoô šobileé na obvykleé úzš ívé anie.

Článok I.
Úvodné ustanovenia a vymedzenie niektorých
pojmov
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Tieto Všš eobecneé obchodneé podmienky (ďalej len
„VOP“) šúé neoddeliteľnoú šúé cš ašťoú zmlúvy
o naé jme dopravneé ho proštriedkú úzavretoú
medzi prenajíémateľom a naé jomcom (ďalej len
„Zmluva“).
V príépade,
ak
ši predaé vajúé ci
a naé jomca
píéšomne
dojednali
v Zmlúve
podmienky odlišš neé od VOP, búde ša ich zmlúvnyé
vzťah vykladať v zmyšle píéšomne úzavretej
Zmlúvy.
Pod pojmom „Zmluvné strany“ alebo ša na úé cš ely
Zmlúvy a VOP rozúmejúé naé jomca a prenajíémateľ,
ako šúé šš pecifikovanyé v zaé hlavíé Zmlúvy.

Článok III.
Uzavretie Zmluvy a prevzatie Motorového vozidla
3.1

Zmlúvnoú štranoú na štrane naé jomcú moô zš ú byť
podľa Zmlúvy len fyzickeé ošoby – nepodnikatelia.

3.2

Naé jomca je povinnyé pri
prenajíémateľovi poškytnúé ť
našledovneé :

Zmlúvoú ša predaé vajúé ci zavaä zúje prenechať
naé jomcovi dopravnyé proštriedok definovanyé
v Zmlúve na docš ašneé úzš ívé anie a naé jomca ša za to
zavaä zúje zaplatiť prenajíémateľovi odplatú.

a) úé daje v rozšahú úvedenom v zaé hlavíé Zmlúvy,
t. j. meno, priezviško, trvaleé bydliško, daé túm
narodenia a šš taé tna príéšlúšš nošť; a
b) platnyé vodicš škyé preúkaz; a
c) platnyé obcš ianšky preúkaz/paš.

Pod pojmom „Motorové vozidlo“ ša na úé cš ely
Zmlúvy
a VOP
rozúmie
motoroveé
vozidlo/motoroveé
vozidlaé
šš pecifikovaneé
v Zmlúve.
Pod pojmom „Záloha“ ša na úé cš ely Zmlúvy a VOP
rozúmie šúma popíéšanaé v Bode 4.1 tyé chto VOP,
ktorúé
je
naé jomca
povinnyé
zaplatiť
prenajíémateľovi pri podpiše Zmlúvy.
Pod pojmom „Nájomné“ ša na úé cš ely Zmlúvy a
VOP rozúmie šúma popíéšanaé v Bode 4.2 tyé chto
VOP, ktorúé je naé jomca povinnyé zaplatiť
prenajíémateľovi za úzš ívé anie Motoroveé ho vozidla.
Pod pojmom „DPH“ ša na úé cš ely Zmlúvy a VOP
rozúmie danš z pridanej hodnoty podľa zaé kona cš .
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneníé
neškoršš ícé h predpišov.
Článok II.
Predmet Zmluvy

2.1

Prenajíémateľ
prenechaé va
do
docš ašneé ho
odplatneé ho úzš ívé ania naé jomcovi Motoroveé vozidlo
(šš pecifikovaneé v Bode 1.4 tyé chto VOP), a to
za podmienok dohodnútyé ch v tyé chto VOP.

2.2

Naé jomca Motoroveé
vozidlo do docš ašneé ho
odplatneé ho úzš ívé ania prijíéma, a to za podmienok

podpiše Zmlúvy
alebo predlozš iť

Na úé cš ely Bodú 3.2 tyé chto VOP ša predpokladaé , zš e
naé jomcom je fyzickaé ošoba, ktoraé búde Motoroveé
vozidlo viešť (vodicš ).
3.4

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e naé jomca je povinnyé
píéšomne
oznaé miť
prenajíémateľovi
úé daje
akejkoľvek ďalšš ej ošoby, ktoraé búde Motoroveé
vozidlo viešť, a to v rozšahú dohodnútom v Bode
3.2 píéšm. a), b) a c) tyé chto VOP.

3.5

Prenajíémateľ odovzdaé va Motoroveé vozidlo
naé jomcovi v šíédle prenajíémateľa v denš úé cš innošti
Zmlúvy, pricš om naé jomca potvrdzúje prevzatie
Motoroveé ho vozidla podpišom Zmlúvy.
Prenajíémateľ odovzdaé va
š Motorovyé m vozidlom aj:

naé jomcovi

špolú

a) technickyé preúkaz Motoroveé ho vozidla; a
b) bielú kartú povinneé ho zmlúvneé ho poištenia
Motoroveé ho vozidla; a
c) zelenúé kartú Motoroveé ho vozidla; a
d) lekaé rnicš kú; a
e) rezervneé kolešo špolú š plechovyé m diškom; a
f) aútoraé dio š CD prehraé vacš om alebo inyé m
prehraé vacš om.
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Článok IV.
Platobné podmienky
4.1

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e naé jomca je povinnyé
pri podpiše tejto Zmlúvy zlozš iť k rúkaé m
prenajíémateľa Zaé lohú vo vyé šške úvedenej v
Zmlúve.
Prenajíémateľ je povinnyé naé jomcovi vraé tiť Zaé lohú
pri vraé teníé Motoroveé ho vozidla naé jomcom
prenajíémateľovi. Uštanovenie predchaé dzajúé cej
vety ša úplatníé len v príépade, ak naé jomca vraé ti
prenajíémateľovi nepošš kodeneé Motoroveé vozidlo,
t. j. v štave, v akom ho prevzal, š prihliadnútíém na
obvykleé opotrebenie; v opacš nom príépade maé
prenajíémateľ praé vo Zaé lohú zadrzš ať, a to azš do
doby, kyé m búde úrcš enaé vyé šška šš kody, ktoraé na
Motorovom vozidle vnikla.
Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e v príépade, ak na
Motorovom vozidle bola špoô šobenaé šš koda,
prenajíémateľ je opraé vnenyé zapocš íétať ši švojú
pohľadaé vkú, ktorúé maé vocš i naé jomcovi z titúlú
šš kody vocš i pohľadaé vke naé jomcú, ktorúé maé
naé jomca vocš i prenajíémateľovi z titúlú zlozš enej
Zaé lohy.
Naé jomca
je
zaé rovenš
povinnyé
prenajíémateľovi
nahradiť
šš kodú,
ktoraé
v penš azš nom
vyjadreníé
prešahúje
vyé šškú
naé jomcom zlozš enej Zaé lohy a teda nie je Zaé lohoú
krytaé . Zmlúvneé štrany ša rovnako dohodli, zš e
v príépade, ak na Motorovom vozidle bola
špoô šobenaé šš koda a v penš azš nom vyjadreníé taé to
šš koda nedošahúje vyé šškú naé jomcom zlozš enej
Zaé lohy, prenajíémateľ je povinnyé naé jomcovi vraé tiť
pomernúé cš ašť Zaé lohy.

4.2

a)

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e naé jomca je povinnyé
zaplatiť prenajíémateľovi za úzš ívé anie Motoroveé ho
vozidla Naé jomneé vo vyé šške úvedenej v Zmlúve,
a to za kazš dyé, cš o i len zacš atyé denš úzš ívé ania
Motoroveé ho vozidla. Pocš et voľnyé ch km, ktoryé je v
cene Naé jomneé ho za jeden denš naé jmú je úvedenyé
v Zmlúve a za kazš dyé km navyšš e je naé jomca
povinnyé zaplatiť cenú úvedenúé v Zmlúve.

4.3

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e šúé cš ašťoú
Naé jomneé ho nie je DPH, pricš om ak ide
o zdaniteľnyé
obchod a nejde o obchod
ošlobodenyé od DPH, a ošoboú povinnoú platiť
DPH je prenajíémateľ podľa príéšlúšš nyé ch danš ovyé ch
predpišov,
prenajíémateľ
búde
úé cš tovať
k Naé jomneé mú aj DPH a naé jomca je povinnyé DPH
prenajíémateľovi špolú š Naé jomnyé m úhradiť.

4.4

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e naé jomca je povinnyé
úhradiť prenajíémateľovi Naé jomneé

b)

4.5

v hotovošti
po
úkoncš eníé
úzš ívé ania
Motoroveé ho vozidla, t. j. pri odovzdaníé
Motoroveé ho
vozidla
naé jomcom
prenajíémateľovi, o cš om vydaé prenajíémateľ
naé jomcovi potvrdenie; alebo
bankovyé m prevodom na úé cš et prenajíémateľa
úvedenyé v zaé hlavíé Zmlúvy, a to na zaé klade
faktúé ry, ktorúé je prenajíémateľ povinnyé
dorúcš iť naé jomcovi po úkoncš eníé úzš ívé ania
Motoroveé ho vozidla, t. j. pri odovzdaníé
Motoroveé ho
vozidla
naé jomcom
prenajíémateľovi.

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e Naé jomneé (ako aj
DPH podľa Bodú 4.3 tyé chto VOP) je šplatneé v denš
vraé tenia Motoroveé ho vozidla naé jomcom špaä ť
prenajíémateľovi.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

Naé jomca
ša
zavaä zúje
zlozš iť
k rúkaé m
prenajíémateľa Zaé lohú a platiť Naé jomneé , tak ako je
zmlúvnyé mi štranami dohodnúteé v CČ laé nkú IV. VOP.

5.2

Naé jomca je povinnyé poúzš ívé ať Motoroveé vozidlo
riadne, pri zachovaníé odbornej štaroštlivošti,
špoô šobom a v rozšahú danom úé cš elom poúzš itia,
technickyé mi podmienkami, pokynmi, naé vodmi
a príéšlúšš nyé mi praé vnymi predpišmi platnyé mi
v Slovenškej repúblike a dbať o to, aby na
Motorovom vozidle nevznikla šš koda.

5.3

Naé jomca je povinnyé kontrolovať pred jazdoú štav
motoroveé ho oleja, chladiacej zmeši, brzdovej
kvapaliny, tlak v pneúmatikaé ch a ineé cš ašti
Motoroveé ho vozidla, ktoreé by mohli naé šledne
ohroziť bezpecš nošť ceštnej premaé vky alebo
pošš kodiť Motoroveé vozidlo. Akúé koľvek šš kodú,
ktoraé vznikne v doô šledkú porúšš enia tyé chto
povinnoštíé naé jomcú hradíé naé jomca v plnej vyé šške.

5.4

Naé jomca je povinnyé poúzš ívé ať Motoroveé vozidlo
vyé hradne pre švojú potrebú. Prenechanie
Motoroveé ho vozidla ďalšš ej ošobe za odplatú
alebo
bezodplatne,
prevaé dzkovanie
inej
zaé robkovej cš innošti (napr. taxišlúzš ba), poúzš itie
Motoroveé ho vozidla na úé cš ašť na pretekoch,
šúé ťazš iach, poúzš ívé anie Motoroveé ho vozidla na
tlacš enie alebo ťahanie inyé ch motorovyé ch vozidiel,
príévešov alebo inyé ch predmetov ako aj jeho
poúzš ívé anie v rozpore š podmienkami úvedenyé mi
v naé vode na poúzš ívé anie Motoroveé ho vozidla rešp.
š pokynmi prenajíémateľa, je v rozpore
šo Zmlúvoú a VOP.
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5.5

Naé jomca nie je opraé vnenyé prenechať úzš ívé anie
Motoroveé ho vozidla inej ošobe bez šúé hlašú
prenajíémateľa. Okrúh ošoô b opraé vnenyé ch úzš ívé ať
Motoroveé vozidlo popri naé jomcovi múšíé byť
dohodnútyé v Zmlúve a jeho rozšš íérenie je mozš neé
len po predchaé dzajúé cej dohode š prenajíémateľom
na zaé klade píéšomneé ho dodatkú k Zmlúve.

5.6

Naé jomca nie je opraé vnenyé zriadiť k Motoroveé mú
vozidlú akeé koľvek zabezpecš ovacie cš i ineé praé vo v
prošpech tretej ošoby.

5.7

Naé jomca je povinnyé, v príépade, zš e je Motoroveé
vozidlo vybaveneé
aútoraé diom, ktoreé
je
odníémateľneé , vybrať aútoraé dio pred opúšteníém
Motoroveé ho vozidla a zabezpecš iť ho proti
odcúdzeniú; v príépade, zš e je Motoroveé vozidlo
vybaveneé aútoraé diom š odníémacíém panelom,
vybrať tento odníémacíé panel alebo koé dovúé kartú
a zabezpecš iť ich proti odcúdzeniú.

5.8

Naé jomca je povinnyé zdrzš ať ša vykonaé vania
akyé chkoľvek zmien na Motorovom vozidle bez
predchaé dzajúé ceho
píéšomneé ho
šúé hlašú
prenajíémateľa, v opacš nom príépade je povinnyé
úviešť Motoroveé vozidlo na švoje naé klady do
poô vodneé ho štavú.

5.9

Naé jomca je povinnyé na zš iadošť prenajíémateľa
úmozš niť prenajíémateľovi kedykoľvek pocš aš
trvania zaé vaä zkoveé ho vzťahú zalozš eneé ho Zmlúvoú
vykonanie kontroly Motoroveé ho vozidla.

5.10

Naé jomca je povinnyé oznaé miť prenajíémateľovi
bezodkladne akúé koľvek údalošť, ktoraé zakladaé
naé rok na naé hradú šš kody. SČ kodú na Motorovom
vozidle je naé jomca povinnyé v kazš dom príépade
dolozš iť dokladom o hlaé šeníé šš kodovej údalošti
príéšlúšš neé mú oddeleniú Policajneé ho zború
Slovenškej repúbliky. V príépade nešplnenia ši
povinnošti
podľa
predchaé dzajúé cej
vety
zodpovedaé naé jomca prenajíémateľovi za vniknútúé
šš kodú (napr. regrešnyé naé rok poišťovne úplatnenyé
vocš i prenajíémateľovi).

5.11

5.12

Naé jomca je povinnyé pri vznikú šš kody, ktorúé
zavinil, takúé to šš kodú nahradiť prenajíémateľovi
v plnom rozšahú. V príépade špolúúé cš ašti naé jomcú
na vzniknútej šš kode je naé jomca povinnyé nahradiť
šš kodú prenajíémateľovi podľa pomerú švojej
zodpovednošti na takejto šš kode. Zodpovednošť
ošoô b podľa Bodú 3.4 tyé chto VOP alebo
akyé chkoľvek tretíéch ošoô b za šš kodú nie je tyé mto
úštanoveníém dotknútaé .
Naé jomca je povinnyé pri vznikú šš kody, na ktorúé ša
nevzťahúje poištenie, prenajíémateľovi takúé to

šš kodú nahradiť v plnom rozšahú. Taé to povinnošť
naé jomcú ša vzťahúje aj na príépad špoô šobenia
šš kody na Motorovom vozidle v doô šledkú vedenia
Motoroveé ho vozidla pod vplyvom alkoholickyé ch
naé pojov
alebo
inyé ch
omamnyé ch
a
pšychotropnyé ch laé tok.
5.13

V príépade, zš e naé jomca poúzš ije Motoroveé vozidlo
na paé chanie treštnej cš innošti a Motoroveé vozidlo
búde zadrzš aneé orgaé nmi Policajneé ho zború
Slovenškej repúbliky, je naé jomca povinnyé
nahradiť prenajíémateľovi úšš lyé zišk za obdobie
pocš aš zadrzš ania Motoroveé ho vozidla a nahradiť
prenajíémateľovi akúé koľvek šš kodú, ktoraé mú
v doô šledkú vyšš ššie úvedenej škútocš nošti vznikne.

5.14

Naé jomca je povinnyé v príépade nútnošti vykonania
opravy Motoroveé ho vozidla okamzš ite o tejto
škútocš nošti prenajíémateľa píéšomne informovať.

5.15

Naé jomca je povinnyé zabezpecš iť Motoroveé vozidlo
proti odcúdzeniú; ak ša v príépade odcúdzenia
Motoroveé ho vozidla naé jomca nebúde moô cť
preúkaé zať platnyé mi dokladmi od Motoroveé ho
vozidla prevzatyé mi od prenajíémateľa pri prevzatíé
Motoroveé ho vozidla, alebo ša preúkaé zš e,
zš e Motoroveé
vozidlo
nebolo
patricš ne
zabezpecš eneé , zavaä zúje ša úhradiť cš iaštkú, ktoraé
ša rovnaé rozdielú obštaraé vacej ceny Motoroveé ho
vozidla v cš aše odcúdzenia a vyé šškoú plnenia
príéšlúšš nej poišťovne za odcúdzenie Motoroveé ho
vozidla.

5.16

V príépade špoô šobenia šš kody naé jomcom na
Motorovom vozidle ša naé jomca zavaä zúje úhradiť
prenajíémateľovi úšš lyé zišk za dobú od vznikú
šš kodovej údalošti do úkoncš enia opravy
a nahradiť prenajíémateľovi škútocš núé šš kodú, ktoraé
toúto šš kodovoú údalošťoú vznikla.

5.17

Naé jomca je povinnyé píéšomne oznamovať
prenajíémateľovi pocš aš trvania zaé vaä zkoveé ho
vzťahú zalozš eneé ho Zmlúvoú akeé koľvek zmeny
tyé kajúé ce ša úé dajov a dokladov podľa Bodú 3.2
tyé chto VOP, rešp. akeé koľvek ineé zmeny, ktoreé by
mohli mať vplyv na riadne plnenie Zmlúvy.
Povinnošť naé jomcú podľa predchaé dzajúé cej vety
ša vzťahúje aj na zmeny úé dajov a dokladov ošoô b
podľa Bodú 3.4 tyé chto VOP.

5.18

Naé jomca je povinnyé odovzdať Motoroveé vozidlo
prenajíémateľovi riadne a vcš aš, v cš ištom štave, tak,
ako ho prevzal, š prihliadnútíém na bezš neé
opotrebenie. Pri pošš kodeníé interieé rú alebo
exterieé rú
Motoroveé ho
vozidla,
ktoreé
nezodpovedaé obvykleé mú úzš ívé aniú je naé jomca
povinnyé nahradiť prenajíémateľovi vzniknútúé
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5.19

šš kodú.

opraé vnenyé odštúé piť od Zmlúvy, ak

V príépade štraty dokladov od Motoroveé ho vozidla
(technickyé preúkaz, potvrdenie o zaplateníé
zaé konneé ho poištenia), kľúé cš ov alebo aútoraé dia,
je naé jomca povinnyé prenajíémateľovi nahradiť
šš kodú, ktoraé tyé m prenajíémateľovi vznikla.

a)
b)
c)

5.20

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e naé jomca nie je
opraé vnenyé úzš ívé ať Motoroveé vozidlo mimo úé zemia
Slovenškej repúbliky.

5.21

Naé jomca je povinnyé bez zbytocš neé ho odkladú
píéšomne informovať prenajíémateľa o akejkoľvek
chybe, nedoštatkú alebo šš kode akokoľvek
ša tyé kajúé cej Motoroveé ho vozidla.

5.22

5.23

Naé jomca berie na vedomie, zš e prenajíémateľ
prenajíéma naé jomcovi Motoroveé vozidlo š plnoú
naé drzš oú a naé jomca je povinnyé Motoroveé vozidlo
prenajíémateľovi
š plnoú
naé drzš oú
vraé tiť.
V opacš nom príépade ši prenajíémateľ za chyé bajúé ce
pohonneé hmoty pri vraé teníé Motoroveé ho vozidla
úé cš túje šúmú vo vyé šške úvedenej v Zmlúve
a naé jomca ša zavaä zúje túé to šúmú prenajíémateľovi
zaplatiť.

6.1

6.3

Odštúé penie od Zmlúvy je úé cš inneé dnš om dorúcš enia
prejavú voô le prenajíémateľa odštúé piť od Zmlúvy
naé jomcovi.

.4

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e v príépade, ak
naé jomca úzš ívé a Motoroveé vozidlo po odštúé peníé
od Zmlúvy prenajíémateľom, je naé jomca povinnyé
zaplatiť prenajíémateľovi odplatú vo vyé šške
100,00 EUR bez DPH za kazš dyé, cš o i len zacš atyé
denš úzš ívé ania.

6.5

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e praé vo zmlúvnyé ch
štraé n odštúé piť od Zmlúvy podľa zaé konnyé ch
úštanoveníé, nebúde dotknúteé úštanoveníém
CČ laé nkú VII. tyé chto VOP.

Naé jomca vyhlašúje, zš e je, a rovnako tak aj ošoby
podľa Bodú 3.4 tyé chto VOP, opraé vnenyé m
drzš iteľom vodicš škeé ho opraé vnenia po dobú
minimaé lne 1 mešiac.
Článok VI.
Odstúpenie od Zmluvy

Článok VII.
Doručovanie
7.1

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e prenajíémateľ je
opraé vnenyé odštúé piť od Zmlúvy, ak
a)

naé jomca porúšš íé akúé koľvek povinnošť podľa
Zmlúvy alebo VOP; alebo
b) akeé koľvek prehlaé šenie naé jomcú úvedeneé
v Zmlúve alebo v tyé chto VOP ša úkaé zš e ako
nepravdiveé ; alebo
c) naé jomca daé Motoroveé vozidlo akejkoľvek
tretej ošobe do bezodplatneé ho alebo
odplatneé ho úzš ívé ania v rozpore š Bodom 5.5
tyé chto VOP; alebo
d) naé jomca podal naé vrh na oddlzš enie formoú
konkúrzú
alebo formoú šplaé tkoveé ho
kalendaé ra.
Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e akeé koľvek
porúšš enie povinnošti naé jomcú úvedeneé v tomto
Bode ša povazš úje za podštatneé porúšš enie Zmlúvy.
.2

prenajíémateľ porúšš íé akúé koľvek povinnošť
podľa Zmlúvy alebo VOP; alebo
akeé koľvek
prehlaé šenie
prenajíémateľa
úvedeneé v Zmlúve alebo v tyé chto VOP ša
úkaé zš e ako nepravdiveé ; alebo
Motoroveé vozidlo maé vadú, na ktorúé
prenajíémateľ neúpozornil naé jomcú pred
podpišom Zmlúvy, a ktoraé podštatne šťazš úje
úzš ívé anie
alebo
zabranš úje
úzš ívé aniú
Motoroveé ho vozidla na dohodnútyé úé cš el.

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e zmlúvnaé štrana,
ktoraé ša rozhodla dorúcš iť švoj píéšomnyé prejav
voô le drúhej zmlúvnej štrane, je povinnaé odovzdať
švoj píéšomnyé prejav voô le drúhej zmlúvnej štrane
alebo zašlať švoj píéšomnyé prejav voô le na adrešú
drúhej zmlúvnej štrany úvedenúé v zaé hlavíé Zmlúvy
(pri prenajíémateľovi na adrešú šíédla a pri
naé jomcovi na adrešú bydliška úvedenúé v zaé hlavíé
Zmlúvy). Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e v príépade,
ak adrešaé t nebúde zaštihnútyé na švojej adreše
alebo zaé šielkú na švojej adreše odmietne
prevziať, alebo jej dorúcš enie inak zmaríé, za denš
dorúcš enia ša povazš úje denš , keď bol pokúš
o dorúcš enie vykonanyé.
Článok VIII.
Zánik Zmluvy

8.1

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e taé to Zmlúva ša
úzatvaé ra na dobú úvedenúé v Zmlúve.

8.2

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e Zmlúva zanikaé :

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e naé jomca je
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a)

úplynútíém doby úvedenej v Bode 8.1 tyé chto
VOP, rešp. úplynútíém doby úvedenej v
Zmlúve; alebo
b) odštúé peníém od Zmlúvy podľa CČ laé nkú VI.
tyé chto VOP; alebo
c) píéšomnoú dohodoú zmlúvnyé ch štraé n.
.3

V príépade zaé nikú Zmlúvy podľa Bodú 8.2 píéšm. a)
tyé chto VOP, je naé jomca povinnyé vraé tiť Motoroveé
vozidlo prenajíémateľovi v denš
dohodnútyé
v Zmlúve. V príépade zaé nikú Zmlúvy podľa Bodú
8.2 píéšm. b) alebo c) tyé chto VOP, je naé jomca
povinnyé vraé tiť Motoroveé vozidlo prenajíémateľovi
v lehote troch (3) dníé od zaé nikú Zmlúvy.
Článok IX.
Rozhodovanie sporov

9.1

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e Zmlúva, VOP,
praé vne vzťahy úpraveneé Zmlúvoú a VOP (vraé tane
praé v a povinnoštíé zmlúvnyé ch štraé n), naé roky
vyplyé vajúé ce zo Zmlúvy a VOP, ako aj vyé klad
Zmlúvy a VOP ša v celom rozšahú riadia vyé lúcš ne
praé vnym poriadkom Slovenškej repúbliky,
š vyé nimkoú jeho kolíéznych úštanoveníé.

9.2

Zmlúvneé štrany ša dohodli, zš e vyé lúcš núé praé vomoc
na riešš enie šporov, ktoreé vzniknúé alebo moô zš ú
vzniknúé ť z tejto Zmlúvy alebo v šúé višlošti š nš oú,
vraé tane naé rokov na naé hradú šš kody, majúé šúé dy
Slovenškej repúbliky.

Zmlúvneé štrany prehlašújúé , zš e ša š tyé mito VOP
oboznaé mili, pricš om š ich obšahom v celom rozšahú
šúé hlašia. Súé cš ašne zmlúvneé štrany za úé cš elom preúkaé zania
toho, zš e tieto VOP predštavúje šlobodnyé a vaé zš ny prejav
ich voô le, a zš e šúé pre ne úrcš iteé a zrozúmiteľneé ,
neúzatvoreneé v tiešni za naé padne nevyé hodnyé ch
podmienok, tieto vlaštnorúcš ne podpišújúé . Naé jomca
podpišom tyé chto VOP vyé šlovne potvrdzúje, zš e mal
mozš nošť oboznaé miť ša šo všš etkyé mi úštanoveniami
Zmlúvy ako aj VOP pred ich podpíéšaníém.

V...........................dnš a...............

V............................dnš a...............

_____________________________
podpiš prenajíémateľa

_______________________________
podpiš naé jomcú
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