Obchodné podmienky Prenajímateľa (spoločnosti
MULTI FLEET CARS, s.r.o. ) pre zmluvy o nájme dopravného
prostriedku so servisnými službami uzatvárané s podnikateľmi
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Obchodné podmienky Prenajímateľa (spoločnosti MULTI FLEET CARS, s.r.o.) pre zmluvy o nájme dopravného
prostriedku so servisnými službami (ďalej len „Podmienky") obsahujú všeobecné vymedzenie podmienok pre
zmluvy o nájme dopravného prostriedku formou tzv. operatívneho leasingu, jeho súčasťou je spravidla aj
poskytovanie servisných služieb vymedzených v konkrétnej zmluve o nájme dopravného prostriedku so servisnými
službami (ďalej len „Nájomná zmluva“). V Nájomnej zmluve je uvedená taktiež špecifikácia dopravného
prostriedku, ktorý je predmetom nájmu (ďalej len „Vozidlo“), ako aj ďalšie podmienky nájmu Vozidla.
1.2. Prenajímateľom v zmysle Podmienok a Nájomnej zmluvy sa rozumie spoločnosť MULTI FLEET CARS, s.r.o.,
podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom MULTI FLEET CARS, s.r.o., organizačná zložka, so
sídlom: Vysoká nad Kysucou 524, Vysoká nad Kysucou 023 55, IČO: 50 351 508, registrácia: v Obchodom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka číslo: 10532/L (ďalej len „Prenajímateľ“).
Spoločnosť MULTI FLEET CARS, s.r.o., organizačná zložka je organizačnou zložkou prostredníctvom, ktorej
spoločnosť MULTI FLEET CARS, s.r.o., so sídlom Pohraniční 641/106, 703 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
Česká republika, IČO: 28613015, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, sp. zn.: C
34685, založená podľa práva Českej republiky ako spoločnosť s ručením obmedzeným, podniká na území
Slovenskej republiky. Spoločnosť MULTI FLEET CARS, s.r.o. je teda nositeľom právnej subjektivity, na základe
čoho vydáva tieto Podmienky.
1.3. Nájomcom v zmysle Podmienok a Nájomnej zmluvy sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ,
ktorá uzatvorila s Prenajímateľom Nájomnú zmluvu (ďalej len „Nájomca“).
1.4. Odovzdávacím protokolom sa rozumie doklad označený ako „Protokol o prevzatí vozidla nájomcom“ alebo
„Protokol o prevzatí vozidla prenajímateľom“ (ďalej len „Odovzdávací protokol“).
1.5. Servisnými službami sa rozumejú predovšetkým tieto služby: služba poistenie Vozidla (podľa článku 5.
Podmienok), služba pneuservis (podľa článku 7. Podmienok), služba pohonné hmoty (podľa článku 8. Podmienok),
asistenčná služba (podľa článku 9. Podmienok), služba elektronická diaľničná známka (podľa článku 10.
Podmienok) a služba náhradné vozidlo (podľa článku 11. Podmienok) (ďalej spoločne ako „Servisné služby“).
Konkrétny rozsah a doba trvania Servisných služieb, vrátane úplaty za poskytovanie Servisných služieb je
vymedzená v Nájomnej zmluve.
1.6. Účtovnou zostatkovou hodnotou sa rozumie rozdiel medzi obstarávacou cenou Vozidla a celkovou výškou odpisov
stanovených v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, a to odo dňa
prevzatia Vozidla Nájomcom do dňa predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy (ďalej len „Účtovná zostatková
hodnota“).
1.7. Zostatkovou hodnotou sa rozumie cena Vozidla po uplynutí dohodnutej doby trvania nájmu na základe Nájomnej
zmluvy, to znamená po uplynutí dohodnutého operatívneho leasingu (ďalej len „Zostatková hodnota“).
1.8. Záväznou objednávkou Vozidla sa rozumie písomná zmluva, na základe ktorej si Nájomca objedná u Prenajímateľa
Vozidlo, ktoré následne Prenajímateľ zakúpi u tretej osoby, pričom akonáhle toto Vozidlo Prenajímateľovi dodá
tretia osoba bude uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom Nájomná zmluva, ktorej predmetom bude nájom
tohto Vozidla (ďalej len „Záväzná objednávka“).
1.9. Driver set sa rozumie zložka pre vodičov s uvedením kontaktov, informácií a postupov k jednotlivým Servisným
službám, ktoré sú dohodnuté v Nájomnej zmluve (ďalej len „Driver set“).
2. PREVZATIE VOZIDLA
2.1. Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Vozidlo v súlade s podmienkami dohodnutými v Nájomnej zmluve, ktorá je
uzatvorená v nadväznosti na Záväznú objednávku, ako aj v súlade s týmito Podmienkami.
2.2. Nájomca je povinný si Vozidlo pred jeho prevzatím riadne skontrolovať (prezrieť) a overiť jeho presnú
identifikáciu. Ďalej je Nájomca povinný zistiť úplnosť dodávky Vozidla vrátane dokumentácie, a zároveň vyskúšať
či Vozidlo nemá akékoľvek technické či iné nedostatky a vady a či je úplne použiteľné. Pokiaľ je v Nájomnej
zmluve dohodnutý zvláštny účel užívania Vozidla, je Nájomca povinný preveriť a vyskúšať, či je Vozidlo pre tento
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zvláštny účel skutočne použiteľné. Pokiaľ má Vozidlo akékoľvek technické či iné nedostatky a vady, prípadne
pokiaľ nie je úplne použiteľné (vrátane použiteľnosti na zvláštny účel), nie je Nájomca oprávnený Vozidlo
prevziať. V tomto prípade je Nájomca povinný na tieto nedostatky Prenajímateľa písomne upozorniť a trvať na
tom, aby Vozidlo nemalo akékoľvek technické či iné nedostatky a vady, prípadne aby bolo plne použiteľné (vrátane
použiteľnosti na zvláštny účel) a až keď Vozidlo tieto nedostatky nemá je Nájomca oprávnený Vozidlo prevziať.
Ustanovenia tretej a štvrtej vety tohoto odseku neplatia v prípade, že sa jedná o prevzatie ojazdeného Vozidla, kde
opotrebovanie, ktoré zodpovedá veku a počtu najazdených kilometrov, zaznamená Prenajímateľ v Odovzdávacom
protokole, pričom Nájomca toto potvrdí svojím podpisom.
2.3. Odovzdanie a prevzatie Vozidla potvrdí Prenajímateľ a Nájomca podpisom Odovzdávacieho protokolu, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy.
3. PRÁVA K VOZIDLU
3.1. Prenajímateľ je po celú dobu trvania Nájomnej zmluvy výlučným vlastníkom Vozidla, čo Nájomca berie podpisom
Podmienok plne na vedomie. Akonáhle je Vozidlo Prenajímateľom odovzdané Nájomcovi, je Nájomca oprávnený
Vozidlo užívať, a to po dohodnutú dobu a za podmienok stanovených v Nájomnej zmluve a v Podmienkach.
Nájomca je takisto povinný pri užívaní Vozidla a v súvislosti s jeho užívaním dodržiavať právne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj právne predpisy štátu, na ktorého území Vozidlo užíva (za predpokladu, že
Prenajímateľ Nájomcovi udelil súhlas s užívaním Vozidla mimo územia Slovenskej republiky).
3.2. Nájomca berie podpisom Podmienok plne na vedomie, že nesmie Vozidlo scudziť alebo s Vozidlom akokoľvek
inak disponovať v rozpore so zmyslom a účelom Nájomnej zmluvy (napr. predať, zameniť, založiť, poskytnúť ako
záruku, darovať, prenajať, požičať tretej osobe apod.). Nájomca je však oprávnený dať Vozidlo do užívania k
jazdám svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov alebo členom štatutárneho orgánu, alebo osobe blízkej, pokiaľ
je Nájomca fyzická osoba; Nájomca je však povinný vždy pred takýmto umožnením užívania Vozidla preveriť, že
táto osoba je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia. Nájomca nesie plnú zodpovednosť za prípadnú škodu
na Vozidle alebo škodu, ktorá vznikne v súvislosti s prevádzkou Vozidla konaním tretej osoby (napr. škoda na
zdraví spôsobená tretej osobe, škoda spôsobená na majetku tretej osoby apod.). Iným osobám, než sú uvedené v
tomto odseku, môže Nájomca umožniť užívanie Vozidla iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa
a iba za podmienok uvedených v tomto písomnom súhlase Prenajímateľa.
3.3. Nájomca je povinný užívať Vozidlo vrátane súvisiacich služieb tak, aby nedošlo k vzniku akýchkoľvek práv tretích
osôb k Vozidlu s výnimkou tých, ktoré vyplývajú z Podmienok. Nájomca je povinný Prenajímateľovi bez
zbytočného odkladu oznámiť, že si tretia osoba uplatňuje nárok na Vozidlo, že došlo k odcudzeniu Vozidla, k strate
Vozidla, k poškodeniu Vozidla alebo k vlámaniu sa do Vozidla. Nájomca nesie všetky náklady, ktoré vynaloží na
obranu proti uplatňovaniu nárokov tretích osôb (predovšetkým náklady na právnu pomoc apod.); to neplatí, pokiaľ
vynaloženie týchto nákladov zaviní Prenajímateľ.
3.4. Nájomca nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa vykonávať vo Vozidle alebo na Vozidle
akékoľvek dodatočné zmeny, vstavby, zhodnotenia, znehodnotenia alebo akékoľvek iné úpravy, pokiaľ nie je ďalej
uvedené inak. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa je Nájomca oprávnený umiestniť na
Vozidlo alebo do Vozidla odstrániteľné reklamy a nápisy, prípadne je oprávnený do Vozidla alebo na Vozidlo
namontovať bežné demontovateľné autodoplnky. Najneskôr v deň skončenia doby trvania nájmu na základe
Nájomnej zmluvy je však Nájomca povinný uviesť Vozidlo do pôvodného stavu, s prihliadnutím k obvyklému
opotrebeniu pri riadnom užívaní. To mimo iné taktiež znamená, že po odstránení reklám a nápisov z Vozidla nesmie
byť na Vozidle vidieť žiadny rozdiel medzi lakom, ktorý bol zakrytý reklamou či nápisom a lakom, ktorý takto
zakrytý nebol (napr. lak pod reklamou či nápisom bude menej vyblednutý, než lak na iných miestach). Pokiaľ
takáto situácia nastane, je Nájomca povinný na vlastné náklady a u odbornej firmy vykonať také opatrenia, ktoré
úplne odstránia tieto rozdiely, a to vrátane prípadného prelakovania celého Vozidla u odbornej firmy. Nájomca
berie na vedomie, že prípadné prelakovanie celého Vozidla sa nepovažuje za zhodnotenie Vozidla, za ktoré by
Nájomcovi náležala finančná či iná náhrada. V prípade, že Nájomca nedodrží povinnosti uvedené v tomto odseku,
je Prenajímateľ oprávnený vykonať opatrenia uvedené v tomto odseku sám, prípadne prostredníctvom odbornej
firmy, a to na náklady Nájomcu, ktoré je Nájomca povinný Prenajímateľovi zaplatiť do 5 pracovných dní po
doručení ich vyúčtovania Nájomcovi. Obdobne sa bude postupovať taktiež v prípade, pokiaľ akékoľvek dodatočné
zmeny, vstavby, zhodnotenia, znehodnotenia alebo akékoľvek iné úpravy vykonané bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Prenajímateľa povedú k poškodeniu, znehodnoteniu alebo k nadmernému opotrebeniu
ktorejkoľvek časti Vozidla.
3.5. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na tom, že zhodnotenie, ktoré je možno považovať za súčasť Vozidla (to
znamená, že nie je možné ho oddeliť, bez toho aby sa Vozidlo znehodnotilo), a na ktoré sa vzťahuje nutnosť
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udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, sa stáva majetkom Prenajímateľa dňom udelenia
súhlasu Prenajímateľa. Platí, že Nájomca žiadosťou o udelenie písomného súhlasu Prenajímateľa toto zhodnotenie
bezodplatne daruje Prenajímateľovi, pričom Nájomca nemá pri vrátení Vozidla Prenajímateľovi nárok na jeho
úhradu ani nárok na jeho vrátenie a nejedná sa o bezdôvodné obohatenie Prenajímateľa na úkor Nájomcu alebo
tretej osoby. Pokiaľ by však toto zhodnotenie znížilo cenu Vozidla, je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi
škodu, ktorá tým vznikne, a to do 5 pracovných dní po ukončení doby trvania nájmu na základe Nájomnej zmluvy.
Odpisy všetkého technického zhodnotenia Vozidla, vykonaného na náklady Nájomcu, vykonáva v súlade s
daňovými predpismi Nájomca.
3.6. Prihlásenie Vozidla u príslušného orgánu štátnej správy zaisťuje Prenajímateľ alebo ním písomne splnomocnená
osoba, a to pred jeho prevzatím Nájomcom. Nájomca berie podpisom Podmienok na vedomie, že Prenajímateľ je
v technickom preukaze k Vozidlu uvedený ako vlastník aj držiteľ Vozidla (ďalej len „Technický preukaz“).
Technický preukaz zostáva v držbe Prenajímateľa, a to po celú dobu trvania Nájomnej zmluvy, pričom na žiadosť
Nájomcu mu ho Prenajímateľ požičia na nevyhnutne potrebnú dobu na vykonanie technickej prehliadky Vozidla
alebo pre iný legitímny účel, ktorý musí Nájomca riadne odôvodniť. Nájomca je povinný Technický preukaz vždy
riadne vrátiť Prenajímateľovi, a to do dňa stanoveného Prenajímateľom.
3.7. Nájomca je povinný s náležitou starostlivosťou a na vlastné náklady, ak nevyplýva zo Servisných služieb inak,
udržiavať Vozidlo neustále v stave spôsobilom k prevádzke v súlade s príslušnými predpismi (STK, meranie emisií)
a normami stanovenými výrobcom a účelom, ku ktorému je Vozidlo určené a vybavené. Vozidlo nesmie byť
použité iným než bežným spôsobom, tj. nesmie byť použité napr. k jazdeniu vo vysokej rýchlosti, k súťaženiu, k
preprave nebezpečných látok alebo k cvičným jazdám. Nájomca v celom rozsahu zodpovedá za prípadnú škodu na
Vozidle alebo za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s prevádzkou Vozidla (napr. škoda na zdraví spôsobená tretej
osobe, škoda spôsobená na majetku tretej osoby apod.), ak dôjde k použitiu Vozidla iným než bežným spôsobom.
Okrem toho je Nájomca povinný plniť všetky záväzky vyplývajúce z prevádzky Vozidla a z požiadaviek na riadnu
údržbu Vozidla, vrátane zabezpečenia predpísanej garančnej prehliadky Vozidla, prezúvanie (výmena pneumatík)
Vozidla podľa zákona a uhrádzanie všetkých poplatkov spojených s užívaním Vozidla na pozemných
komunikáciách. Všetky k tomu potrebné úkony je Nájomca povinný nechať vykonať vlastným menom a na vlastné
náklady, a to výhradne v dielňach (servisoch), ktoré sú výrobcom alebo dovozcom Vozidla autorizované, ak
nevyplýva zo Servisných služieb inak.
3.8. Pokiaľ má Nájomca možnosť v súvislosti s užívaním Vozidla na základe Nájomnej zmluvy dosiahnuť zľavy v
platení správnych alebo iných poplatkov alebo daní v súlade s príslušnými právnymi predpismi, je oprávnený viesť
prípadné rokovania ohľadom získania týchto zliav na základe písomnej plnej moci udelenej mu za týmto účelom
Prenajímateľom.
3.9. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Nájomnej zmluvy vykonať kontrolu stavu Vozidla, ako aj
jeho dokumentácie a ostatných záznamov týkajúcich sa Vozidla, a to buď osobne, alebo prostredníctvom písomne
splnomocnenej tretej osoby. Túto kontrolu je Prenajímateľ oprávnený vykonať po predchádzajúcom upozornení
Nájomcu, ktoré musí byť vykonané minimálne 5 pracovných dní vopred; predchádzajúce upozornenie nie je
potrebné v prípade nebezpečenstva z omeškania. Táto kontrola nesmie Nájomcu obťažovať nad mieru, ktorá je
potrebná k dosiahnutiu účelu kontroly. Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu na
jeho vyžiadanie stav najazdených kilometrov na Vozidle, a to spravidla ku koncu príslušného kalendárneho
štvrťroka.
3.10. Nájomca nie je oprávnený k vykonávaniu akýchkoľvek technických zásahov na Vozidle; to neplatí v prípade
bežnej údržby Vozidla za podmienky, že je táto vykonaná v súlade s návodom na obsluhu od výrobcu Vozidla
(napr. výmena žiaroviek apod.). K vykonávaniu technických zásahov na Vozidle sú oprávnené výhradne servisy
autorizované výrobcom alebo dovozcom Vozidla.
3.11. Nájomca je povinný pred každým použitím Vozidla riadne prekontrolovať jeho technický stav. Zistené vady je
povinný bez zbytočného dokladu odstrániť sám (za predpokladu, že je k tomu dostatočne odborne spôsobilý) alebo
prostredníctvom servisu autorizovaného výrobcom alebo dovozcom Vozidla, ak nevyplýva zo záručných
podmienok k Vozidlu iný postup, ktorý je Nájomca povinný dodržať.
3.12. Nájomca hradí všetky pokuty a iné sankcie udelené Nájomcovi alebo tretej osobe, ktorá Vozidlo užíva so
súhlasom Nájomcu, ktoré boli udelené príslušnými orgánmi polície či štátnej správy v súvislosti s užívaním Vozidla
v rozpore s príslušnými právnymi predpisy. Pokiaľ je v takomto prípade udelená pokuta alebo iná sankcia priamo
Prenajímateľovi, ako aj držiteľovi alebo vlastníkovi Vozidla, je Prenajímateľ oprávnený túto pokutu alebo inú
sankciu uplatniť voči Nájomcovi, pričom Nájomca je povinný sumu zodpovedajúci tejto pokute alebo inej sankcii
zaplatiť Prenajímateľovi najneskôr do 5 pracovných dní po doručení výzvy k ich úhrade zo strany Prenajímateľa.
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3.13. Vzhľadom k tomu, že Prenajímateľ je výlučným vlastníkom Vozidla, hradí Prenajímateľ povinné platby ako
napr. daň z motorových vozidiel apod. Náklady na tieto platby sú započítané do celkového nájomného, pokiaľ nie
je v Nájomnej zmluve uvedené inak.
3.14. Nájomca berie na vedomie, že vo Vozidle platí prísny zákaz fajčenia.
4. NÁJOMNÉ A INÉ PLATBY
4.1. Predbežná výška nájomného, ako aj obstarávacia cena Vozidla sú uvedené v Záväznej objednávke. Konečná výška
nájomného a konečná výška obstarávacej ceny Vozidla sú uvedené v Nájomnej zmluve. Nájomné bude Nájomcom
uhrádzané Prenajímateľovi na základe daňového dokladu (ďalej len „Faktúra“), a to odo dňa prevzatia Vozidla
Nájomcom. Po prevzatí Vozidla Nájomcom vystaví Prenajímateľ Nájomcovi Faktúru, a to za dobu odo dňa
prevzatia Vozidla do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo Vozidlo prevzaté Nájomcom; ak bude doba
trvania nájmu kratšia, než celý kalendárny mesiac, bude nájomné za tento prvý kalendárny mesiac pomerne znížené.
Následne bude Prenajímateľ Nájomcovi vystavovať Faktúru vždy za príslušný kalendárny mesiac (začiatkom
príslušného kalendárneho mesiaca), a to až do doby skončenia nájmu na základe Nájomnej zmluvy. Nájomné za
posledný kalendárny mesiac bude pomerne znížené, ak bude doba trvania nájmu kratšia, než celý kalendárny
mesiac. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené platnými právnymi predpisy. Pokiaľ Faktúra nebude
obsahovať náležitosti stanovené platnými právnymi predpisy, je Nájomca oprávnený Faktúru do dátumu jej
splatnosti vrátiť späť Prenajímateľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Od dátumu
vystavenia opravenej alebo doplnenej Faktúry beží nová lehota splatnosti.
4.2. Splatnosť nájomného je 14 dní od dátumu vystavenia Faktúry, ak nie je na Faktúre uvedená iná splatnosť. Nájomca
je povinný uhradiť Prenajímateľovi nájomné riadne a včas, a to s uvedením variabilného symbolu uvedeného na
Faktúre. Ak Nájomca neuhradí Prenajímateľovi nájomné alebo ostatné platby a pokuty podľa Nájomnej zmluvy
alebo Podmienok riadne a včas, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
denne z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania, a to až do úplného uhradenia dlžnej čiastky
Prenajímateľovi.
4.3. Prenajímateľ a Nájomca sa výslovne dohodli na tom, že pokiaľ bude Nájomca v omeškaní s úhradou nájomného,
a pokiaľ z tohoto dôvodu Prenajímateľ vyzve Nájomcu k úhrade dlžnej čiastky formou písomnej alebo elektronickej
upomienky, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi čiastku vo výške 40,- EUR z titulu paušálnej náhrady
nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to najneskôr do 5 pracovných dní po doručení výzvy k ich úhrade.
4.4. Nájomca je povinný uhradiť nájomné aj v dobe, kedy Vozidlo z akýchkoľvek dôvodov nemôže užívať, a to aj
vtedy, ak došlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu a poisťovňa ešte nekonštatovala tzv. totálnu škodu Vozidla,
prípadne došlo k strate alebo ku krádeži Vozidla a polícia doposiaľ nekonštatovala jeho krádež, neukončila či
neprerušila (neodložila) pátranie po ukradnutom Vozidle apod., za predpokladu, že sa Prenajímateľ a Nájomca
nedohodnú písomne inak.
4.5. V prípade, že je medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzatvorená viac než jedna Nájomná zmluva, je Prenajímateľ
oprávnený akúkoľvek došlú platbu od Nájomcu alebo v prospech Nájomcu (napr. poistné plnenie apod.) použiť na
úhradu akýchkoľvek splatných záväzkov Nájomcu, a to najprv na úhradu ich príslušenstva a zmluvnej pokuty bez
ohľadu na to, z akej Nájomnej zmluvy tieto záväzky vyplývajú.
4.6. Výška nájomného je stanovená v Nájomnej zmluve. Nájomca berie podpisom Podmienok na vedomie a súhlasí s
tým, že Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť zodpovedajúcim spôsobom výšku nájomného s účinnosťou
odo dňa, kedy nastane príslušná zmena, a to v nasledujúcich prípadoch:
4.6.1. z dôvodu uvedeného v odseku 3.4. Podmienok alebo v odseku 3.5. Podmienok, pokiaľ tieto zmeny, vstavby,
zhodnotenia, resp. iné úpravy Vozidla hradí Prenajímateľ;
4.6.2. pri akomkoľvek navýšení alebo znížení poistného za Vozidlo, ktoré vzniklo v dobe trvania Nájomnej zmluvy;
4.6.3. pokiaľ Nájomca nesplní povinnosť uvedenú v odseku 5.3. Podmienok, navýši Prenajímateľ Nájomcovi nájomné
o dohodnuté poistné a o náklady na uzatvorenie poistenia;
4.6.4. pokiaľ nastane situácia uvedená v odseku 5.5. Podmienok;
4.6.5. v prípade, kedy rozdiel medzi maximálnym počtom najazdených kilometrov za každý rok doby trvania nájmu
podľa Nájomnej zmluvy a skutočným počtom najazdených kilometrov za každý rok doby trvania nájmu
presiahne minimálne hodnotu 20% z hodnoty maximálneho počtu najazdených kilometrov za každý rok doby
trvania nájmu podľa Nájomnej zmluvy;
4.6.6. v prípade zákonnej zmeny výšky daní alebo poplatkov (napr. dane z motorových vozidiel, dane z pridanej
hodnoty, diaľničnej známky, atď.);
4.6.7. ak budú na základe právnych predpisov zmenené alebo novo zavedené dane a poplatky, znemené sadzby
poistného, vzťahujúce sa k Vozidlu;
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4.6.8. ak dôjde k zmene predpokladanej ceny Vozidla do doby odovzdania Vozidla.
V akomkoľvek prípade zmeny výšky nájomného je Prenajímateľ povinný Nájomcovi zaslať novú výšku
nájomného, vrátane odôvodnenia tejto zmeny, ako aj opravenú Faktúru (pokiaľ Faktúra, ktorú už Prenajímateľ
Nájomcovi odoslal, túto zmenu neobsahuje).
4.7.
Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi túto odmenu za poskytnutie nasledujúcich služieb:
a) zaistenie vydanie nových registračných značiek k Vozidlu, vrátane zaistenia prevedenia zmeny
v Centrálnom registri vozidiel a zmeny v osvedčení o registrácií Vozidla, časť I. (tzv. malý technický prekaz):
78 ,- EUR;
b) zaistenie vydania nových registračných značiek k Vozidlu, vrátane zaistenia prevedenia zmeny
v Centrálnom registri vozidiel a zmeny v osvedčení o registrácií Vozidla, časť II. (tzv. veľký technický
prekaz): 78,- EUR;
c) prevedenie úkonov smerujúcich k vydaniu registračnej značky k Vozidlu na prianie, a to v prípade podania
žiadosti, ukončené pridelením požadovaných registračných značiek: 540,- EUR;
d) prevedenie úkonov smerujúcich k vydaniu registračnej značky k Vozidlu na prianie , a to v prípade podania
žiadosti neukončené pridelením požadovaných registračných značiek: 78,- EUR;
e) zaistenie vydania nového osvedčenia o registrácií Vozidla, časť II. (tzv. veľký technický prekaz), a to pri
predložení pôvodného osvedčenia o registrácií Vozidla, časť I. (tzv. malý technický prekaz): 20,- EUR;
f) zaistenie vydania nového osvedčenia o registrácií Vozidla, časť II. (tzv. veľký technický prekaz), a to bez
predloženia pôvodného osvedčenia o registrácií Vozidla, časť I. (tzv. malý technický prekaz): 23,- EUR;
g) zaistenie vydania nového osvedčenia o registrácií Vozidla, časť I. (tzv. malý technický prekaz): 29,- EUR;
h) zaistenie vydania 3. registrační značky k Vozidlu (napr. na nosič bicyklov): 45,- EUR;
i) zaistenie prevedenia zápisu doplnkov či úpravy Vozidla (napr. ťažné zariadenie, výstražné osvetlenie, LPG)
do osvedčenia o registrácií Vozidla, časť I. (tzv. malý technický prekaz): 49,- EUR;
j) zaistenie prevedenia zápisu doplnkov či úpravy Vozidla (napr. ťažné zariadenie, výstražné osvetlenie, LPG)
do osvedčenia o registrácií Vozidla, časť II. (tzv. veľký technický prekaz): 49,- EUR;
k) poskytnutím akejkoľvek (napr. osobnej, telefonickej, e-mailovej, písomnej ) súčinnosti Polície Slovenskej
republiky, mestskej polícii alebo príslušným orgánom štátnej správy alebo orgánom územnej samosprávy
v súvislosti s prevádzkovaním Vozidla, a to za každý jednotlivý prípad: 12,- EUR;
l) správa a fakturácie platobnej karty Shell, a to za každý kalendárny mesiac: 5,- EURA;
m) spracovanie poistnej udalosti týkajúcej sa Vozidla, a to za každý jednotlivý prípad: 2 % z ceny opravy
Vozidla vrátane dane z pridanej hodnoty, najmenej však 78 EUR ,-;
n) poskytnutí asistenčných služieb v súvislosti so zaistením poskytnutia náhradného vozidla, a to za každý
jednotlivý prípad: 39,- EUR;
o) poskytnutí asistenčných služieb v súvislosti so zaistením poskytnutia asistenčnej služby týkajúcej sa
Vozidla na území České republiky, a to za každý jednotlivý prípad: 78,- EUR;
p) poskytnutie asistenčných služieb v súvislosti so zaistením poskytnutia asistenčnej služby týkajúcej sa
Vozidla mimo území České republiky, a to za každý jednotlivý prípad: 193,- EUR.
r) pre fakturácia opráv na vozidle mimo poistnej udalosti a mimo služieb v nájme : 5% s fakturovanej sumy
s DPH
4.8.
Všetky čiastky uvedené v odstavci 4.7. Podmienok sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Prenajímateľ je
oprávnený k týmto čiastkam účtovať daň z pridanej hodnoty vo výške podľa platných právnych predpisov,
pričom Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi spolu s touto čiastkou rovnako daň z pridanej hodnoty.
4.9 Nájomné, ako aj iné pohľadávky Prenajímateľa, ktoré vznikli na základe Nájomnej zmluvy a Podmienok sa
považujú za riadne uhradené až okamžikom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Prenajímateľa, a to pod
správnym variabilným symbolom; v prípade, že nie je uvedený správny variabilný symbol, považujú sa tieto čiastky
za riadne uhradené až okamžikom vykonania identifikácie tejto platby.
5. POISTENIE VOZIDLA
5.1. Nájomca berie podpisom Podmienok na vedomie, že Prenajímateľ uzatvára k Vozidlu vždy poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie); tým nie je
dotknuté ustanovenie odseku 5.7. Podmienok. Havarijné poistenie Vozidla uzatvára takisto Prenajímateľ, pokiaľ
sa Nájomca s Prenajímateľom nedohodne písomne inak; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.7. Podmienok.
Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na tom, že pokiaľ havarijné poistenie k Vozidlu uzatvorí Nájomca, zaväzuje
sa, že vykoná vinkuláciu poistného plnenia prevyšujúceho čiastku 500,- EUR v prospech Prenajímateľa.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Prenajímateľ je oprávnený neodsúhlasiť vyplatenie vinkulovaného poistného plnenia Nájomcovi predovšetkým
vtedy, ak má voči Nájomcovi splatnú a neuhradenú pohľadávku z Nájomnej zmluvy, resp. z Podmienok alebo v
prípade, že Nájomca porušil povinnosť vyplývajúcu z Nájomnej zmluvy, resp. z Podmienok. Prenajímateľ a
Nájomca sa dohodli taktiež na tom, že pokiaľ havarijné poistenie k Vozidlu uzatvorí Prenajímateľ, zaväzuje sa
Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi všetku spoluúčasť, ktorú bude povinný zaplatiť Prenajímateľ poisťovni, resp. o
ktorú bude Prenajímateľovi poisťovňou znížené poistné plnenie.
Pokiaľ si Nájomca po písomnej dohode s Prenajímateľom uzatvorí havarijné poistenie k Vozidlu sám, je Nájomca
povinný uzatvoriť pred prevzatím Vozidla v súlade s pokynmi Prenajímateľa a v súlade s užívaním Vozidla poistnú
zmluvu na havarijné poistenie; toto poistenie musí trvať po celú dobu trvania nájmu podľa Nájomnej zmluvy,
pričom Nájomca je povinný riadne a včas plniť všetky povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej poistnej zmluvy.
Havarijné poistenie k Vozidlu musí byť uzatvorené v takom rozsahu, aby Vozidlo nebolo tzv. podpoistené, a to
prinajmenšom pre prípad havárie, poškodenia, zničenia, živelnej pohromy a krádeže. Nájomca je povinný
Prenajímateľovi doložiť uzatvorenie havarijného poistenia k Vozidlu a priložiť kópiu dokladu o úhrade poistného
najneskôr pri prevzatí Vozidla, inak nie je Prenajímateľ povinný Vozidlo Nájomcovi odovzdať.
Ak Nájomca poruší svoj záväzok podľa odseku 5.2. Podmienok a neuzatvorí, prípadne nedoloží Prenajímateľovi
pri prevzatí Vozidla, že uzatvoril príslušnú poistnú zmluvu na havarijné poistenie k Vozidlu v súlade s pokynmi
Prenajímateľa, súhlasí s tým a berie podpisom Podmienok na vedomie, že túto poistnú zmluvu uzatvorí na náklady
Nájomcu Prenajímateľ.
Pokiaľ je Vozidlo poistené Prenajímateľom, vybavuje poistné udalosti s poisťovňou a protistranou Prenajímateľ.
Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi riadnu a včasnú súčinnosť pri vybavovaní a riešení poistnej
udalosti. Pokiaľ si havarijné poistenie k Vozidlu podľa odseku 5.2. Podmienok zabezpečil Nájomca, je Nájomca aj
povinný vybaviť a riešiť poistnú udalosť. V prípade čiastočného poškodenia Vozidla je Nájomca povinný poistné
plnenie použiť výlučne na opravu Vozidla. Ak presiahnu náklady na opravu Vozidla výšku poistného plnenia,
uhradí tento rozdiel Nájomca.
Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Prenajímateľa, a v prípade, že si sám uzatvoril
havarijné poistenie k Vozidlu aj poisťovňu, o všetkých dodatočne namontovaných doplnkoch do Vozidla a je
povinný zabezpečiť ich pripoistenie tak, aby Vozidlo nebolo tzv. podpoistené. Pokiaľ poistenie uzatvoril
Prenajímateľ, je tento oprávnený zvýšiť nájomné o čiastku zodpovedajúcu výške poistného za poistenie dodatočnej
výbavy Vozidla.
Pokiaľ Prenajímateľ udelil Nájomcovi v Nájomnej zmluve súhlas s užívaním Vozidla i mimo územia Slovenskej
republiky a pokiaľ sa na územie štátu uvedeného v Nájomnej zmluve nevzťahuje poistná zmluva (povinné zmluvné
poistenie či havarijné poistenie), je Nájomca povinný Vozidlo riadne poistiť zodpovedajúcou poistnou zmluvou
(povinné zmluvné poistenie či havarijné poistenie). Pri porušení tohoto ustanovenia Nájomca v celom rozsahu
zodpovedá za prípadnú škodu na Vozidle alebo škodu, ktorá vznikla v súvislosti s prevádzkou Vozidla (napr. škoda
na zdraví spôsobená tretej osobe, škoda spôsobená na majetku tretej osoby apod.) na území cudzieho štátu, na ktorý
sa nevzťahuje poistná zmluva (povinné zmluvné poistenie či havarijné poistenie).
Pri poistnej udalosti so škodou v akejkoľvek výške je Nájomca povinný okamžite informovať Prenajímateľa
a oznámiť mu predpokladaný rozsah škody na Vozidle, ako aj rozsah škody spôsobenej tretím osobám (vrátane
škody na zdraví). Nájomca je pri poistenej udalosti povinný postupovať v súlade s tým, čo je uvedené v Driver set.

6. ÚDRŽBA VOZIDLA A SERVIS VOZIDLA
6.1. Nájomca je povinný riadne a včas zabezpečovať bežnú údržbu Vozidla v závislosti na pláne údržby predpísaným
výrobcom, najazdených kilometroch, veku Vozidla a jeho opotrebeniu. Pokiaľ Nájomca nedodrží povinnosť
vyplývajúcu z predchádzajúcej vety, zodpovedá v celom rozsahu za prípadnú škodu na Vozidle alebo škodu, ktorá
vznikla v súvislosti s prevádzkou Vozidla (napr. škoda na zdraví spôsobená tretej osobe, škoda spôsobená na
majetku tretej osoby apod.). Nájomca je povinný nechať zaznamenať informácie o vykonanom servisnom zásahu
na Vozidle do servisnej knižky.
6.2. Nájomca je povinný riadne a včas kontaktovať zmluvné servisné stredisko Prenajímateľa (ďalej len „Servisné
stredisko“) a dohodnúť s ním deň a hodinu pristavenia Vozidla. Zoznam Servisných stredísk je uvedený v Driver
set. V naliehavých prípadoch je Nájomca oprávnený nechať vykonať servisný zásah na Vozidle aj v inom
autorizovanom servise, avšak vždy s predchádzajúcom súhlasom Prenajímateľa; predchádzajúci súhlas
Prenajímateľa nie je potrebný, ak hrozí zväčšenie rozsahu škody, v prípade, že vada nebude okamžite odstránená a
Nájomcovi sa nepodarí tento súhlas zabezpečiť ani pri vynaložení všetkého úsilia. Nájomca berie na vedomie, že
Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za lehoty, v ktorých bude poskytnutá konkrétna služba Servisným
strediskom. Mimo územia Slovenskej republiky sa vykonávajú iba neodkladné opravy vád Vozidla, ktoré
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znemožňujú vodičovi Vozidla pokračovať v jazde alebo vady Vozidla, u ktorých hrozí zväčšenie rozsahu škody v
prípade, že vada nebude okamžite odstránená. Nájomca je v tomto prípade povinný okamžite kontaktovať
Prenajímateľa. Ak je to možné, Prenajímateľ zabezpečí bezhotovostnú úhradu nákladov na opravu vady Vozidla;
pokiaľ to z akéhokoľvek dôvodu nebude možné, je Nájomca povinný uhradiť náklady za vykonanie servisu
(opravy) Vozidla sám, pričom je povinný zabezpečiť, aby faktúra alebo iný daňový doklad za poskytnutie servisu
(opravy) Vozidla bol vystavený priamo na Prenajímateľa. Po obdržaní originálu tejto faktúry alebo iného daňového
dokladu uhradí Prenajímateľ Nájomcovi vyúčtovanú čiastku v mene EUR (v prípade, že je faktúra vystavená v inej
mene ako EUR vykoná Prenajímateľ prepočet podľa kurzu Európskej centrálnej banky platný ku dňu vystavenia
faktúry alebo iného daňového dokladu); to neplatí, pokiaľ podľa Nájomnej zmluvy, resp. podľa Podmienok nie je
Prenajímateľ povinný takéto náklady na servis (opravu) Vozidla Nájomcovi uhradiť.
6.3. Nájomca má povinnosť preukázať sa v Servisnom stredisku osvedčením o registrácii Vozidla alebo dokladom
totožnosti.
6.4. Nájomca potvrdí objednávku služieb Servisného strediska podpisom objednávky v Servisnom stredisku. Pokiaľ
Nájomca nepredloží niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.3. Podmienok, je Nájomca povinný uhradiť
poskytnuté služby sám. Nájomca však vždy hradí predovšetkým tieto položky:
6.4.1. Oprava a výmena náhradných dielov poškodených pri nehode predovšetkým v dôsledku úmyslu, nedbanlivosti,
neoprávneného použitia alebo nedodržania návodu na obsluhu a nedodržania odporúčaní výrobcu (napr.
nedodržanie plánu údržby, použitie nevhodných pohonných hmôt alebo nemrznúcich zmesí, nedoplňovanie
predpísanej hladiny oleja a nemrznúcej zmesi, premeškanie záruky apod.), vrátane nákladov na odťahovú
službu, pokiaľ tieto nie sú kryté asistenčnou službou alebo poisťovňou; Prenajímateľ odpočíta Nájomcovi od
nákladov za opravu poistné plnenie vyplatené poisťovňou Prenajímateľovi;
6.4.2. Pri dôvodnom odmietnutí záručnej opravy zo strany výrobcu alebo dovozcu pre porušenie povinností Nájomcu;
6.4.3. Náklady na služby vykonávané podľa predpisov výrobcu alebo dovozcu, ktoré vznikli z dôvodu užívania
Vozidla nad rámec maximálneho počtu kilometrov za dobu trvania doby nájmu podľa Nájomnej zmluvy;
6.4.4. Náklady na opravy dielov, ktoré boli do Vozidla nainštalované bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Prenajímateľa;
6.4.5. Náklady spojené so špeciálnymi nátermi alebo nalepením (odlepením) firemných a rozpoznávacích označení,
vrátane nákladov na prelakovanie Vozidla;
6.4.6. Náklady vzniknuté neprimeraným alebo nadmerným užívaním Vozidla;
6.4.7. Náklady spojené so stratou, poškodením alebo krádežou kľúčov k Vozidlu alebo diaľkového ovládania k
Vozidlu;
6.4.8. Náklady na výmenu svetlometov alebo skiel, pokiaľ tieto nie sú kryté poistným plnením;
6.4.9. Náklady na opravy vykonávané za špeciálne tarify alebo mimo bežnú pracovnú dobu na žiadosť Nájomcu;
6.4.10. Umývanie, voskovanie a upratovanie interiéru a exteriéru Vozidla;
6.4.11. Náklady spojené so servisom, opravou a výmenou špeciálnych zariadení a nadstavieb inštalovaných s
predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa a zahrnutých do obstarávacej ceny Vozidla.
Pokiaľ niektoré z vyššie uvedených položiek uhradí Prenajímateľ, je Nájomca povinný tieto položky uhradiť
Prenajímateľovi, a to najneskôr do 5 pracovných dní po doručení ich vyúčtovania Nájomcovi.
6.5. V prípade, že je servisný zásah na Vozidle vykonaný chybne alebo neúplne, je Nájomca povinný okamžite uplatniť
práva vyplývajúce zo záruky u Servisného strediska alebo iného autorizovaného servisu, ktorý opravu vykonal, a
požadovať okamžité odstránenie vady; o tom je Nájomca povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať
Prenajímateľa.
6.6. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že Prenajímateľ je oprávnený odmietnuť po predchádzajúcom vyjadrení
Nájomcu vykonať servisnú službu, ktorá je podľa jeho názoru neekonomická.
7. PNEUSERVIS
7.1. V prípade, že je v Nájomnej zmluve dohodnutá Servisná služba pneuservis, zabezpečuje všetky služby týkajúce sa
pneuservisu Prenajímateľ, a to prostredníctvom Servisného strediska. Pokiaľ v Nájomnej zmluve Servisná služba
pneuservis dohodnutá nie je, zabezpečuje si všetky služby týkajúce sa pneuservisu Nájomca sám a na vlastné
náklady, a to výhradne prostredníctvom Servisného strediska (v naliehavých prípadoch je Nájomca oprávnený
nechať vykonať službu týkajúcu sa pneuservisu na Vozidle aj v inom autorizovanom servise, avšak vždy s
predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa; predchádzajúci súhlas Prenajímateľa nie je potrebný, ak hrozí zväčšenie
rozsahu škody, pokiaľ vada nebude okamžite odstránená a Nájomcovi sa nepodarí tento súhlas zabezpečiť ani pri
vynaložení všetkého úsilia). Jedná sa predovšetkým o nákup pneumatík a ráfikov, prezúvania, uskladnenia a opravy
pneumatík apod. Nájomca je v tejto súvislosti povinný dodržiavať všetky povinnosti uvedené výrobcom a
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

dovozcom Vozidla. Je predovšetkým povinný použiť na Vozidlo výhradne pneumatiky a ráfiky, ktorých rozmer je
schválený a uvedený v príslušnej technickej dokumentácii (napr. v Technickom preukaze).
Ohľadom čerpania služby pneuservis, kontaktuje Nájomca Servisné stredisko sám a dohodne s ním deň a hodinu
pristavenia Vozidla. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za lehoty, v ktorých
bude poskytnutá konkrétna služba Servisnom strediskom. Nájomca je oprávnený Prenajímateľovi navrhnúť
konkrétnu špecifikáciu pneumatík s tým, že konečné schválenie tejto špecifikácie je na Prenajímateľovi.
Nájomca má povinnosť preukázať sa v Servisnom stredisku osvedčením o registrácii Vozidla alebo dokladom
totožnosti. Pokiaľ Nájomca nepredloží niektorý z dokladov uvedených v predchádzajúce vete, je Nájomca povinný
uhradiť poskytnuté služby sám.
Prenajímateľ nenesie zodpovednosť za vady pneumatík, ráfikov, prípadne iných čerpaných služieb. V prípade, že
je servisný zásah na Vozidle vykonaný chybne alebo neúplne, je Nájomca povinný okamžite uplatniť práva
vyplývajúce zo záruky u Servisného strediska alebo iného autorizovaného servisu, ktorý opravu vykonával, a
požadovať okamžité odstránenie vady; o tom je Nájomca povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať
Prenajímateľa.
Pri skončení Nájomnej zmluvy je Nájomca povinný, bez zbytočného odkladu, vrátiť Prenajímateľovi druhú sadu
pneumatík. Ak Nájomca túto povinnosť nesplní a neodovzdá Prenajímateľovi druhú sadu pneumatík alebo
v prípade, že je druhá sada pneumatík uskladnená v Servisnom stredisku neodovzdá Prenajímateľovi skladiskový
list, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi všetky náklady za uskladnenie pneumatík, a to až do doby ich
vyzdvihnutia Prenajímateľom, prípadne náklady spojené s vyzdvihnutím druhej sady pneumatík. Ak vrátenie
pneumatík nie je možné (napr. z dôvodu straty, krádeže), je Nájomca povinný za zaplatiť Prenajímateľovi čiastku
vo výške, ktorá zodpovedá obstarávacej cene nových pneumatík rovnakého typu a rozmeru, ako boli nevrátené
pneumatiky.
Mimo územia Slovenskej republiky sa vykonávajú výhradne len neodkladné opravy pneumatík a ráfikov Vozidla,
ktoré znemožňujú vodičovi Vozidla pokračovať v jazde alebo vada pneumatík a ráfikov Vozidla, u ktorej hrozí
zväčšenie rozsahu škody v prípade, že nebude okamžite odstránená. Nájomca je v tomto prípade povinný okamžite
kontaktovať Prenajímateľa. Ak je to možné, Prenajímateľ zabezpečí bezhotovostnú úhradu nákladov na opravu
tejto vady; pokiaľ to z akéhokoľvek dôvodu možné nebude, je Nájomca povinný uhradiť náklady za vykonanie
opravy vady sám, pričom je povinný zabezpečiť, aby faktúra alebo iný daňový doklad za vykonanie opravy takejto
vady bol vystavený priamo na Prenajímateľa. Po obdržaní originálu Faktúry alebo iného daňového dokladu uhradí
Prenajímateľ Nájomcovi vyúčtovanú čiastku v mene EUR (v prípade, že je faktúra vystavená v inej mene ako EUR
vykoná Prenajímateľ prepočet podľa kurzu Európskej centrálnej banky platný ku dňu vystavenia faktúry alebo
iného daňového dokladu); to neplatí, pokiaľ podľa Nájomnej zmluvy, resp. Podmienok nie je Prenajímateľ povinný
tento servisný zásah Nájomcovi uhradiť.

8. POHONNÉ HMOTY A DALŠIE SLUŽBY
8.1. V prípade, ak je v Nájomnej zmluve dohodnutá Servisná služba pohonné hmoty, je Nájomca oprávnený požadovať,
aby za neho Prenajímateľ uhradil náklady za pohonné hmoty, za tovar, ako aj za ďalšie služby uvedené v odseku
8.3. Podmienok. Tieto náklady za pohonné hmoty, za tovar, ako aj za ďalšie služby uvedené odseku 8.3. Podmienok
následne Prenajímateľ raz mesačne vyúčtuje Nájomcovi, ktorý je povinný ich Prenajímateľovi uhradiť na základe
vystavenej Faktúry; pre fakturáciu platia primerane ustanovenia odsekov 4.1. a 4.2. Podmienok.
8.2. V prípade, ak je v Nájomnej zmluve dohodnutá Servisná služba pohonné hmoty, má Nájomca nárok na vydanie
platobnej karty Shell na nákup pohonných hmôt a ďalších služieb uvedených v odseku 8.3. Podmienok (ďalej len
„Karta"). Karta bude registrovaná na registračnú značku Vozidla a Nájomca k nej obdrží PIN. Nájomca sa
zaväzuje, že informáciu o kóde PIN oznámi výhradne len tomu, kto je oprávnený Kartu používať. Nájomca je
zodpovedný za akékoľvek zneužitie kódu PIN. Karta nie je majetkom Nájomcu a Nájomca je povinný ju po
ukončení Nájomnej zmluvy vrátiť Prenajímateľovi; to isté je povinný vykonať v prípade, že skončí platnosť Karty,
ak bude Karta poškodená alebo pokiaľ Karta prestane byť z akéhokoľvek dôvodu funkčná. Nájomca je povinný
Kartu chrániť pred poškodením, zničením, stratou, krádežou a zneužitím. To predovšetkým znamená, že Nájomca
Kartu nesmie nechať v nestráženom Vozidle. Nájomca zodpovedá za všetky záväzky, ktoré vzniknú v súvislosti s
používaním Karty, ako aj za všetky škody, ktoré vznikli v dôsledku akéhokoľvek zneužitia Karty. V prípade
poškodenia, zničenia, straty, krádeže alebo zneužitia Karty alebo prezradenia kódu PIN je Nájomca povinný
okamžite túto skutočnosť oznámiť Prenajímateľovi a spoločnosti Shell, ktorá Kartu zablokuje pre ďalšie použitie
a v rámci technických možností následne vydá Nájomcovi novú Kartu. Všetky náklady spojené s vydaním novej
Karty alebo s jej zablokovaním je povinný uhradiť Nájomca.
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8.3. Karta je určená k bezhotovostnému odberu pohonných hmôt, tovaru, ako aj ďalších služieb na čerpacích staniciach
Shell, pokiaľ súvisia s prevádzkou Vozidla. Jedná sa predovšetkým o motorové oleje, brzdové a chladiace
kvapaliny, umytie Vozidla apod.
8.4. Ak bude Nájomca v omeškaní s úhradou akýchkoľvek svojich záväzkov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, resp.
z Podmienok, je Nájomca povinný na základe výzvy Prenajímateľa vrátiť Prenajímateľovi Kartu, a to bez
zbytočného odkladu; v tomto prípade je Prenajímateľ oprávnený zabezpečiť zablokovanie Karty, a to na náklady
Nájomcu.
9. ASISTENČNÁ SLUŽBA
9.1. V prípade, ak je v Nájomnej zmluve dohodnutá Servisná služba asistenčná služba, je Nájomca oprávnený
požadovať, aby Prenajímateľ na základe špecifikácie uvedenej v Nájomnej zmluve zabezpečil asistenčnú službu
na území Slovenskej republiky, prípadne taktiež na území iných štátov uvedených v Nájomnej zmluve.
Prostredníctvom tejto služby je možné kryť náklady spojené s nutnými opravami Vozidla, odtiahnutím Vozidla do
servisu, ubytovaním, náhradnou dopravou apod. Ak Nájomca využije túto službu, je povinný postupovať podľa
inštrukcií uvedených v informačných materiáloch k tejto službe alebo v Driver set.
9.2. Náklady nad rámec finančných limitov garantovaných pre túto službu následne Prenajímateľ raz mesačne vyúčtuje
Nájomcovi, ktorý je povinný Prenajímateľovi tieto náklady uhradiť na základe vystavenej Faktúry; pre fakturáciu
platia primerane ustanovenia odsekov 4.1. a 4.2. Podmienok.
9.3. Nájomca je povinný preukázať sa pri čerpaní tejto služby osvedčením o registrácii Vozidla alebo dokladom
totožnosti. Pokiaľ Nájomca nepredloží niektorý z dokladov uvedených v predchádzajúce vete, je Nájomca povinný
uhradiť poskytnuté služby sám.
10. ELEKTRONICKÁ DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA A INÉ POPLATKY
10.1. V prípade, ak je v Nájomnej zmluve dohodnutá Servisná služba diaľničná známka, je Nájomca oprávnený
požadovať, aby Prenajímateľ zabezpečil ročnú elektronickú diaľničnú známku s platnosťou na území Slovenskej
republiky, a to po celú dobu trvania Nájomnej zmluvy. Prvou ročnou elektronickou diaľničnou známkou sa rozumie
elektronická diaľničná známka pre rok, v ktorom je uzatvorená Nájomná zmluva, ak sa Prenajímateľ s Nájomcom
nedohodnú inak. Prvá elektronická diaľničná známka bude uhradená Prenajímateľom najneskôr v deň odovzdania
vozidla Nájomcovi. Nájomca je povinný skontrolovať si platnosť elektronickej diaľničnej známky na internetovej
adrese: https://www.eznamka.sk/selfcare/check/, a v prípade, že elektronická diaľničná známka k Vozidlu nie je
platná, toto ihneď oznámiť Prenajímateľovi, inak Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne pokuty
a sankcie udelené Nájomcovi
10.2. Nájomca je povinný plniť všetky zákonné povinnosti spojené s ďalšími poplatkami, ktoré akokoľvek súvisia s
prevádzkou Vozidla. Týka sa to predovšetkým diaľničných známok a ďalších poplatkov, ktoré vyplývajú z užívania
Vozidla mimo územia Slovenskej republiky, ako napr. zahraničné diaľničné známky (kupóny) a poplatky spojené
so systémom mýtneho a elektronického mýtneho a užívaním Vozidla na spoplatnených komunikáciách v systéme
elektronického mýtneho (napr. povinnosť zaregistrovať Vozidlo do systému elektronického mýtneho, umiestniť vo
Vozidle elektronické zariadenie, zaplatiť kauciu, resp. zábezpeku za elektronické zariadenie, uhradiť mýtne a
všetky poplatky a platby spojené s mýtnym apod.). Pokiaľ budú Prenajímateľovi z akéhokoľvek dôvodu tieto
čiastky vyúčtované treťou osobou, je následne Prenajímateľ oprávnený tieto čiastky vyúčtovať Nájomcovi, ktorý
je povinný ich Prenajímateľovi zaplatiť na základe vystavenej Faktúry; pre fakturáciu platia primerane ustanovenia
odsekov 4.1. a 4.2. Podmienok.
11. NÁHRADNÉ VOZIDLO
11.1. V prípade, že je v Nájomnej zmluve dohodnutá Servisná služba náhradné vozidlo, je Nájomca oprávnený
požadovať, aby Prenajímateľ zabezpečil náhradné vozidlo, na dobu počas, ktorej bude trvať odstávka Vozidla
predovšetkým z dôvodu poruchy, opravy alebo údržby Vozidla. V prípade krádeže alebo totálnej škody je náhradné
vozidlo poskytnuté do doby predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy.
11.2. U Servisnej služby náhradné vozidlo platí, že náhradné vozidlo je Nájomca oprávnený užívať zdarma, a to do
výšky poistného plnenia, ktoré za takéto užívanie náhradného vozidla obdrží Prenajímateľ od poisťovne. Náklady
za užívanie náhradného vozidla nad rámec tohoto poistného plnenia je však Nájomca povinný Prenajímateľovi
zaplatiť, a to do 5 pracovných dní po doručení ich vyúčtovania Nájomcovi. Prenajímateľ sa môže podľa vlastného
uváženia rozhodnúť, že tieto náklady nebude celkom alebo čiastočne po Nájomcovi požadovať (napr. v prípade
požičania náhradného vozidla na dobu nevyhnutnej údržby Vozidla, ktoré trvá menej ako 24 hodín).
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11.3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť náhradné vozidlo, ktoré je porovnateľnej kategórie ako Vozidlo, prípadne
náhradné vozidlo kategórie o triedu nižšej ako je Vozidlo. Po predchádzajúcej dohode s Nájomcom zabezpečí
Prenajímateľ pristavenie náhradného vozidla s plnou palivovou nádržou na miesto, ktoré si určí Nájomca, a to na
náklady Nájomcu.
11.4. Pri prevzatí náhradného vozidla je Nájomca povinný predložiť Prenajímateľovi vodičský preukaz (platný už
minimálne 1 rok) a doklad totožnosti.
11.5. V prípade, ak bude Nájomcovi odovzdané náhradné vozidlo, je Nájomca povinný dodržiavať všetky podmienky
užívania náhradného vozidla, s ktorými bude oboznámený pri prevzatí náhradného vozidla, a ktoré budú uvedené
v návode na obsluhu náhradného vozidla.
11.6. Nájomca je povinný na vlastné náklady vrátiť Prenajímateľovi náhradné vozidlo v mieste a čase uvedenom v
Odovzdávacom protokole k náhradnému vozidlu, a to s plnou palivovou nádržou. Pokiaľ dôvod k užívaniu
náhradného vozidla pretrváva aj naďalej a pokiaľ Nájomca chce aj naďalej užívať náhradné vozidlo, je Nájomca
povinný minimálne 1 pracovný deň pred uplynutím doby trvania užívania náhradného vozidla kontaktovať
Prenajímateľa, ktorý môže zabezpečiť predĺženie doby trvania užívania náhradného vozidla.
11.7. Nájomca berie na vedomie, že i po dobu užívania náhradného vozidla je tento povinný uhradiť Prenajímateľovi
predovšetkým nájomné na základe Nájomnej zmluvy.
12. PREDČASNÉ UKONČENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY
12.1. Nájomná zmluva môže byť predčasne ukončená z týchto dôvodov:
12.1.1. písomným odstúpením od Nájomnej zmluvy zo strany Prenajímateľa alebo Nájomcu z dôvodov, ktoré stanoví
zákon alebo Nájomná zmluva, resp. Podmienky;
12.1.2. preukázanou krádežou Vozidla;
12.1.3. preukázaným úplným zničením Vozidla (tzv. totálna škoda);
12.1.4. úmrtím Nájomcu ako fyzickej osoby alebo zánikom Nájomcu ako právnickej osoby bez právneho nástupcu;
12.1.5. písomnou dohodou Prenajímateľa a Nájomcu.
12.2. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy, pokiaľ Nájomca závažným spôsobom alebo
opakovane porušil či porušuje podmienky Nájomnej zmluvy, resp. Podmienok. Za porušenie podmienok Nájomnej
zmluvy, resp. Podmienok závažným spôsobom sa považuje predovšetkým omeškanie Nájomcu s akoukoľvek
platbou podľa Nájomnej zmluvy, resp. Podmienok, porušenie odseku 3.2. Podmienok, porušenie odseku 5.2.
Podmienok apod.
12.3. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy, pokiaľ Nájomca vstúpil do likvidácie, pokiaľ je proti
Nájomcovi vedené exekučné konanie alebo súdny výkon rozhodnutia alebo pokiaľ Nájomca opakovane alebo
závažným spôsobom porušuje akúkoľvek povinnosť z akéhokoľvek iného záväzkového vzťahu medzi Nájomcom
a Prenajímateľom.
12.4. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy najneskôr deň pred prevzatím Vozidla, a to iba v prípade,
kedy omeškanie v dodaní Vozidla presiahne šesť týždňov od predpokladaného termínu odovzdania Vozidla, ktorý
je závislý od predpokladaného termínu dodania Vozidla zo strany Prenajímateľovho dodávateľa. Iným spôsobom
Prenajímateľ za omeškanie v dodaní Vozidla nezodpovedá, čo Nájomca berie podpisom Podmienok na vedomie.
12.5. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že pokiaľ Nájomca neprevezme Vozidlo v lehote 10 pracovných dní po
doručení výzvy na prevzatie Vozidla zo strany Prenajímateľa, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 15 % z obstarávacej ceny Vozidla (za obstarávaciu cenu Vozidla sa považuje cena
vrátane dane z pridanej hodnoty). Prenajímateľ je v tomto prípade takisto oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy.
12.6. Odstúpenie od Nájomnej zmluvy je účinné odovzdaním jeho písomného vyhotovenia druhej zmluvnej strane
alebo doručením jeho písomného vyhotovenia druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v článku 18.
Podmienok.
12.7. V prípade preukázanej krádeže Vozidla končí Nájomná zmluva dňom, v ktorom bolo Prenajímateľovi doručené
uznesenie o začatí trestného stíhania vydané z dôvodu krádeže Vozidla, prípadne doručením iného potvrdenia
vydaného orgánmi činnými v trestnom konaní o tom, že nie je možné viesť trestné stíhanie proti konkrétnej osobe,
ak sa Prenajímateľ s Nájomcom písomne nedohodnú na inom dátume ukončenia Nájomnej zmluvy. Toto
ustanovenie však platí iba v prípade, pokiaľ Vozidlo nebolo nájdené a vrátené Nájomcovi.
12.8. V prípade preukázaného úplného zničenia Vozidla (tzv. totálnej škody) končí Nájomná zmluva dňom, v ktorom
Prenajímateľ obdržal potvrdenie príslušnej poisťovne alebo súdneho znalca o úplnom zničení Vozidla, ak sa
Prenajímateľ s Nájomcom nedohodnú písomne na inom dátume ukončenia Nájomnej zmluvy.
12.9. V prípade úmrtia Nájomcu ako fyzickej osoby končí Nájomná zmluva dňom úmrtia Nájomcu, ak sa
Prenajímateľ nedohodne so zrejmým dedičom Nájomcu alebo s inou osobou (napr. s osobou pokračujúcou v
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podnikateľskej činnosti Nájomcu, k výkonu ktorej bolo Vozidlo určené) na prevzatí práv a povinností
vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy.
12.10. V prípade zániku Nájomcu ako právnickej osoby bez právneho nástupcu končí Nájomná zmluva dňom zániku
Nájomcu ako právnickej osoby.
12.11. V prípade predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov Prenajímateľ vyhotoví a
následne zašle Nájomcovi vyúčtovanie Vozidla, ktoré bude obsahovať okrem iného aj zápočet vzájomných
pohľadávok a záväzkov Prenajímateľa a Nájomcu z titulu Nájomnej zmluvy, resp. Podmienok (ďalej len
„Vyúčtovanie“), a to do 30 dní od momentu, kedy je obsah tohto Vyúčtovania známy alebo od kedy je možné ho
určiť. Vyúčtovanie, resp. zápočet obsahuje predovšetkým:
12.11.1.Náklady spojené s odňatím, odtiahnutím, skladovaním, ocenením, poistením a predajom Vozidla, vrátane
úschovy vecí z Vozidla (odsek 14.4. Podmienok).
12.11.2.Zmluvné pokuty dohodnuté v Nájomnej zmluve a v týchto Podmienkach.
12.11.3.Rozdiel medzi sumou za poskytnuté služby, ktoré Prenajímateľ v súlade s Nájomnou zmluvou, resp.
Podmienkami uhradil a sumou za poskytnuté služby, ktoré Nájomca Prenajímateľovi má uhradiť ku dňu
predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy.
12.11.4.Náklady, ktoré Prenajímateľ preukázateľne jednorazovo vynaložil v súvislosti s uzatvorením Nájomnej zmluvy,
a ktoré by boli pri štandardnej dobe trvania Nájomnej zmluvy Nájomcom uhradené formou nájmu za prenájom
Vozidla.
12.11.5.Náhradu škody vo výške rozdielu medzi Účtovnou zostatkovou hodnotou ku dňu predčasného ukončenia
Nájomnej zmluvy a najvyššou dosiahnutou predajnou cenou Vozidla zníženú o skutočne vynaložené náklady
spojené s predajom Vozidla. Najvyššou dosiahnutou predajnou cenou Vozidla sa rozumie cena dosiahnutá v
aukčnom predaji alebo cena dosiahnutá v inom než aukčnom predaji, v tomto prípade však vždy minimálne vo
výške určenej odborným ocenením (napr. potvrdením autobazáru). Prenajímateľ je v prípade zrejmej
neprimeranosti výšky náhrady škody voči súčtu nájomného za dobu odo dňa predčasného ukončenia Nájomnej
zmluvy do doby, kedy mala Nájomná zmluva pôvodne skončiť, oprávnený náhradu škody znížiť až na súčet
nájomného za dobu odo dňa predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy do doby, kedy mala Nájomná zmluva
pôvodne skončiť.
12.11.6.Rozdiel medzi sumou poistného na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie) a poistného na havarijné poistenie Vozidla, ktorú Prenajímateľ v
súlade s dohodnutými poistnými zmluvami uhradil alebo je povinný uhradiť poistiteľovi, a sumou poistného na
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie)
a poistného na havarijné poistenie Vozidla skutočne uhradenou Nájomcom Prenajímateľovi ku dňu predčasného
ukončenia Nájomnej zmluvy.
12.11.7.Spoluúčasť, o ktorú bola znížená výplatu poistného plnenia.
12.12. Ak bude výsledkom zápočtu vykonaného vo Vyúčtovaní pohľadávka Prenajímateľa voči Nájomcovi, je
Nájomca povinný túto pohľadávku Prenajímateľovi uhradiť do 5 pracovných dní po doručení Vyúčtovania
Nájomcovi. Ak bude výsledkom zápočtu vykonaného vo Vyúčtovaní pohľadávka Nájomcu voči Prenajímateľovi,
je Prenajímateľ povinný túto pohľadávku Nájomcovi uhradiť do 5 pracovných dní potom, kedy sa Prenajímateľ
dozvie, že Vyúčtovanie bolo doručené Nájomcovi.
12.13. Pohľadávky a záväzky Nájomcu z titulu Nájomnej zmluvy, resp. Podmienok, ktoré vznikli po dni, kedy nastanú
účinky predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy, spravidla nebudú zohľadnené vo Vyúčtovaní a Nájomca je
povinný ich zaplatiť Prenajímateľovi v súlade s Nájomnou zmluvou, resp. s Podmienkami nezávisle na vykonanom
zápočte.
12.14. V prípade, že Prenajímateľovi vzniknú z dôvodu predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy akékoľvek zvýšené
daňové či iné náklady plynúce z platných právnych predpisov, je Nájomca povinný tieto náklady ako škodu, ktorá
vznikla Prenajímateľovi uhradiť, a to do 5 pracovných dní po doručení ich vyúčtovania Nájomcovi.
12.15. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na tom, že akékoľvek poistné plnenie, ktoré sa viaže k Vozidlu, a ktoré
poisťovňa hradí až po dátume, ku ktorému došlo k predčasnému ukončeniu Nájomnej zmluvy, náleží
Prenajímateľovi. V prípade predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy nedochádza k vyúčtovaniu stavu
najazdených kilometrov u Vozidla.
12.16. Prenajímateľ je oprávnený v prípade predčasného ukončenia Nájomnej zmluvy Vozidlo predať; to neplatí
v prípade preukázanej krádeže Vozidla alebo v prípade preukázaného úplného zničenia Vozidla (tzv. totálna
škoda). Tým nie sú dotknuté ustanovenia podľa článku 16. Podmienok.
13. DOBA TRVANIA NÁJOMNEJ ZMLUVY
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13.1. Nájomná zmluva je medzi Prenajímateľom a Nájomcom uzatvorená na dobu určitú a končí uplynutím
dohodnutej doby.
13.2. K predčasnému ukončeniu Nájomnej zmluvy môže dôjsť len za podmienok stanovených v Nájomnej zmluve,
resp. v Podmienkach.
13.3. Nájomná zmluva nemôže byť vypovedaná Prenajímateľom. Nájomca je oprávnený Nájomnú zmluvu vypovedať
len za podmienok uvedených v odseku 20.8. Podmienok.
14. VRÁTENIE VOZIDLA PRENAJÍMATEĽOVI
14.1. Po skončení doby trvania nájmu podľa Nájomnej zmluvy, ako aj v prípade predčasného ukončenia Nájomnej
zmluvy, je Nájomca (prípadne jeho právny nástupca) povinný na vlastné náklady pristaviť Vozidlo bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 1 pracovného dňa, k sídlu Prenajímateľa, pokiaľ Prenajímateľ Nájomcovi neurčí iné
miesto alebo pokiaľ sa Prenajímateľ a Nájomca nedohodnú inak. Nájomca je povinný spolu s Vozidlom odovzdať
Prenajímateľovi taktiež osvedčenie o registrácii Vozidla, osvedčenie o emisnej kontrole, riadne vyplnenú servisnú
knižku, tzv. zelenú kartu, Kartu, návod na obsluhu Vozidla, Driver set, Technický preukaz, pokiaľ bol Nájomcovi
požičaný, všetky kľúče od Vozidla, vrátane bezpečnostného kódu spolu s diaľkovým ovládaním zámkov, kódy
zabezpečovacích systémov a rádia, druhú sadu pneumatík, prípadne skladištný list. Pokiaľ Nájomca nesplní svoju
povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete riadne a včas, zodpovedá za všetky náklady a škody tým spôsobené,
pričom je povinný tieto Prenajímateľovi zaplatiť do 5 pracovných dní po doručení ich vyúčtovania Nájomcovi.
V prípade, ak Nájomca bude v omeškaní s vrátením Vozidla, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to až do úplného vrátenia Vozidla
Prenajímateľovi. Tým nie je dotknuté právo Prenajímateľa zabezpečiť si odňatie Vozidla Nájomcovi (a to aj
prostredníctvom tretej osoby), a to na náklady Nájomcu.
14.2. Nájomca je povinný Vozidlo vrátiť Prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému
opotrebeniu pri riadnom užívaní a počtu najazdených kilometrov. Prenajímateľ skontroluje celkový stav Vozidla,
vrátane počtu najazdených kilometrov. V prípade, ak Nájomca Vozidlo nevráti Prenajímateľovi v stave v akom ho
prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu pri riadnom užívaní a počtu najazdených kilometrov, je povinný
Prenajímateľovi uhradiť všetky náklady vynaložené na uvedenie Vozidla do takéhoto stavu. V prípade, že nedôjde
k zhode o stave a poškodení Vozidla a z toho plynúceho rozpočtu opráv, určí Prenajímateľ súdneho znalca, ktorý
za týmto účelom vypracuje znalecký posudok, s čím Nájomca vyslovuje súhlas. Súdny znalec v znaleckom posudku
uvedie, či opotrebenie Vozidla zodpovedá stavu, v akom ho Nájomca prevzal, s prihliadnutím k obvyklému
opotrebeniu pri riadnom užívaní a počtu najazdených kilometrov alebo či tomu tak nie je. Tento znalecký posudok
je pre Prenajímateľa a Nájomcu záväzný. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku nesie ten, koho stanovisko
nebolo v súlade so znaleckým posudkom, resp. bolo menej v súlade so znaleckým posudkom.
14.3. Vozidlo sa považuje za riadne vrátené okamžikom podpisu Odovzdávacieho protokolu Prenajímateľom a
Nájomcom. Protokol musí obsahovať predovšetkým popis technického stavu Vozidla, počet najazdených
kilometrov a predbežný rozpočet nákladov nevyhnutných k odstráneniu zistených vád a poškodení (za predpokladu,
že je ich možné pri odovzdaní Vozidla vyčísliť). V prípade dodatočne zistených skrytých vád a poškodení je
Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi škodu spočívajúcu vo vynaložení nákladov na odstránenie týchto vád
a poškodení. Nájomca je povinný skontrolovať správnosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v Odovzdávacom
protokole pred jeho podpisom.
14.4. Ak sú vo Vozidle pri jeho vrátení Nájomcom alebo pri jeho odňatí Prenajímateľom (a to aj prostredníctvom
tretej osoby) objavené veci, ktoré sú spojené s Vozidlom a je možné ich považovať za súčasť alebo príslušenstvo
Vozidla, považujú sa za majetok Prenajímateľa a Nájomca nemá nárok na ich vrátenie alebo úhradu. Ak nejde o
prípad uvedený v predchádzajúce vete, budú tieto veci uschované, a to na náklady Nájomcu. Na žiadosť Nájomcu
je Prenajímateľ povinný informovať Nájomcu o mieste úschovy, kde si Nájomca môže tieto veci prevziať a zároveň
je Prenajímateľ povinný na žiadosť Nájomcu zabezpečiť vydanie týchto vecí. V prípade, že si Nájomca neprevezme
tieto veci do 30 dní po odňatí Vozidla, považujú sa takéto veci za tzv. veci opustené a Prenajímateľ ďalej postupuje
v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
14.5. Pokiaľ Nájomca vráti Prenajímateľovi Vozidlo zaťažené akoukoľvek právnou vadou brániacou
neobmedzenému nakladaniu s Vozidlom, ktorú nezavinil Prenajímateľ, je Nájomca povinný zaplatiť
Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % obstarávacej ceny Vozidla (za obstarávaciu cenu Vozidla sa
považuje cena vrátane dane z pridanej hodnoty). Prenajímateľ má právo výšku svojho nároku uplatneného v súlade
s týmto odsekom znížiť až do výšky skutočnej škody, ktorá mu v dôsledku tejto situácie vznikla.
14.6. Pokiaľ dôjde k vážnemu poškodeniu, zničeniu, strate či krádeži Vozidla, ktoré nie je kryté poistným plnením z
dôvodu pochybenia na strane Nájomcu (napr. nezaistením poistenia v požadovanom rozsahu, skrátenie či odopretie
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výplaty poistného plnenia z dôvodu porušenia právnej povinnosti Nájomcu apod.), a ktoré znemožňuje jeho
vrátenie v riadnom stave, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 %
obstarávacej ceny Vozidla (za obstarávaciu cenu Vozidla sa považuje cena vrátane dane z pridanej hodnoty).
Prenajímateľ má právo výšku svojho nároku uplatneného v súlade s týmto odsekom znížiť až do výšky skutočnej
škody, ktorá mu v dôsledku tejto situácie vznikla.
15. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY VOZIDLA A ZA ŠKODU
15.1. Za prípadné vady na Vozidle Prenajímateľ nezodpovedá. Na Nájomcu prechádzajú uzatvorením Nájomnej
zmluvy práva kupujúceho, ktorým je Prenajímateľ na základe zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom Vozidla ako
predávajúcim a Prenajímateľom ako kupujúcim. Nájomca má právo uplatňovať nároky zo záruky podľa záručných
podmienok výrobcu alebo dovozcu Vozidla u autorizovaného zástupcu predávajúceho, ako aj práva kupujúceho
vyplývajúce zo všeobecnej zodpovednosti predávajúceho za vady predávanej veci. Prenajímateľ poskytne
Nájomcovi pri uplatňovaní týchto nárokov potrebnú súčinnosť. Nájomca je povinný písomne informovať
Prenajímateľa o každom uplatnení nárokov zo záruky, a to bez zbytočného odkladu po tomto uplatnení. Nájomca
je povinný písomne informovať Prenajímateľa o vybavení reklamácie bez zbytočného odkladu potom, ako sa o
tomto vybavení dozvie.
15.2. Nájomca je povinný všetky vady Vozidla kryté zárukou riadne a včas uplatňovať v súlade so záručnými
podmienkami. V prípade poruchy počítadla najazdených kilometrov upozorní Nájomca na túto skutočnosť taktiež
Prenajímateľa a nechá túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Nájomca nesmie nikdy meniť údaje či inak
zasahovať do počítadla najazdených kilometrov. Nájomca berie na vedomie, že menením údajov, či zasahovaním
do počítadla najazdených kilometrov iným spôsobom sa vystavuje riziku trestného stíhania z dôvodu spáchania
trestného činu podvodu.
15.3. Náklady spojené s uplatňovaním nárokov z vád Vozidla nesie v plnej výške Nájomca a nemá právo na ich
preplatenie zo strany Prenajímateľa.
15.4. Za zničenie, stratu, poškodenie a znehodnotenie Vozidla a jeho vybavenia, ktoré nie sú pokryté podmienkami
poistnej zmluvy, zodpovedá Nájomca Prenajímateľovi objektívne, tzn. bez ohľadu na zavinenie; to neplatí, ak sa
tak stane vinou Prenajímateľa, a to v rozsahu jeho zavinenia.
15.5. Za prípadnú škodu na Vozidle alebo škodu, ktorá vznikne v súvislosti prevádzkou Vozidla (napr. škoda na
zdraví spôsobená tretej osobe, škoda spôsobená na majetku tretej osoby apod.), ako aj v súvislosti s prípadnou
nemožnosťou dočasne či trvale užívať Vozidlo, Prenajímateľ nezodpovedá; to neplatí, ak sa tak stane vinou
Prenajímateľa, a to v rozsahu jeho zavinenia.
16. PREDKUPNÉ PRÁVO K VOZIDLU
16.1. Pokiaľ Nájomca riadne a včas dodrží všetky povinnosti vyplývajúce z Nájomnej zmluvy a z Podmienok, má
k Vozidlu predkupné právo. Toto predkupné právo však platí iba za predpokladu, že Nájomca najneskôr do 5
pracovných dní po skončení doby trvania nájmu podľa Nájomnej zmluvy, resp. najneskôr do 5 pracovných dní po
dni, ku ktorému došlo k predčasnému ukončeniu Nájomnej zmluvy, Prenajímateľovi písomne oznámi, že má
záujem o kúpu Vozidla od Prenajímateľa (ďalej len „Oznámenie“).
16.2. Pokiaľ Prenajímateľ kedykoľvek potom, čo mu bude riadne a včas doručené Oznámenie, bude mať záujem
Vozidlo predať tretej osobe, musí pred týmto predajom odoslať Nájomcovi výzvu, v ktorej Nájomcovi oznámi
výšku kúpnej ceny, za ktorú je tretia osoba pripravená Vozidlo kúpiť (ďalej len „Výzva“).
16.3. Predkupné právo Nájomcu zaniká a Prenajímateľ je oprávnený Vozidlo predať tretej osobe podľa odseku 16.2.
Podmienok ak:
16.3.1. Nájomca najneskôr do 10 pracovných dní po doručení Výzvy Nájomcovi nedoručí Prenajímateľovi písomnú
informáciu o tom, že má záujem o kúpu Vozidla za kúpnu cenu uvedenú vo Výzve;
16.3.2. a zároveň Nájomca v tejto lehote nezaplatí Prenajímateľovi všetky známe záväzky vyplývajúce z Nájomnej
zmluvy a Podmienok;
16.3.3. a zároveň v tejto lehote Nájomca nezaplatí kúpnu cenu Prenajímateľovi na účet uvedený vo Výzve.
17. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
17.1. Pokiaľ je Nájomca fyzická osoba, Prenajímateľ v súvislosti s uzatvorením Nájomnej zmluvy a jej plnením
spracúva osobné údaje Nájomcu (vrátane rodného čísla), teda predovšetkým získava, zhromažďuje, zaznamenáva,
usporadúva, prehliada, preskupuje, využíva, uchováva osobné údaje Nájomcu spôsobom a k účelom v rozsahu, v
akom Nájomca udelil so spracovaním svojich osobných údajov svoj súhlas, ibaže ide o spracovanie osobných
údajov, ku ktorému nie je súhlas dotknutej osoby potrebný. Spracovanie osobných údajov Nájomcu je vykonávané
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v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Nájomca berie na vedomie, že nie je podľa žiadneho právneho predpisu povinný
poskytnúť Prenajímateľovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas s ich spracovaním. Nájomca je oprávnený
poskytnutie svojich osobných údajov, resp. udelenie súhlasu s ich spracovaním odmietnuť, a preto ak poskytuje
svoje osobné údaje v súvislosti s uzatvorením Nájomnej zmluvy a jej plnením Prenajímateľovi, koná tak absolútne
dobrovoľne.
17.2. V prípade, že Nájomca poskytol Prenajímateľovi v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Nájomnej zmluvy
osobné údaje tretích osôb, výslovne Nájomca vyhlasuje a podpisom Podmienok potvrdzuje, že vopred získal od
týchto tretích osôb písomný súhlas s poskytnutím ich osobných údajov pre Prenajímateľa, ktorý zároveň obsahuje
aj súhlas so spracovaním osobných údajov týchto tretích osôb pre Prenajímateľa na účely stanovené v Nájomnej
zmluve, resp. v Podmienkach.
17.3. Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ spracovával všetky informácie o jeho osobe a osobné údaje, vrátane
rodného čísla, ktoré oznámil alebo oznámi Prenajímateľovi, alebo ktoré boli Prenajímateľom oprávnene získané od
tretích osôb v súvislosti s uzatvorením alebo plnením Nájomnej zmluvy.
17.4. Nájomca súhlasí, aby jeho osobné údaje a všetky ďalšie informácie týkajúce sa jeho osoby boli Prenajímateľom
spracovávané za účelom:
17.4.1. rokovania o uzatvorení Nájomnej zmluvy;
17.4.2. posudzovania bonity, platobnej morálky a dôveryhodnosti Nájomcu;
17.4.3. plnenia práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy;
17.4.4. uplatňovania a správy nárokov plynúcich z Nájomnej zmluvy;
17.4.5. správy Nájomnej zmluvy;
17.4.6. ponúkania a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s Nájomnou zmluvou Nájomcovi, a to aj zo strany
spoločností, ktoré tvoria s Prenajímateľom holding;
17.4.7. ďalšej ponuky spolupráce a ponúkaním ďalších služieb, ktoré by mohol Prenajímateľ poskytovať Nájomcovi, a
to aj zo strany spoločností, ktoré tvoria s Prenajímateľom holding;
17.4.8. ochrany práv a právom chránených záujmov Prenajímateľa.
17.5. Nájomca súhlasí, aby Prenajímateľ priebežne zhromažďoval údaje o jeho bonite, platobnej morálke a
dôveryhodnosti za účelom posudzovania rizík Prenajímateľa plynúcich z Nájomnej zmluvy. Za týmto účelom
Nájomca súhlasí, aby Prenajímateľ uskutočňoval dopytovanie na úverové registre, majetkové evidencie či iné
databázy, ktoré vedú informácie o majetku alebo majetkových pomeroch fyzických a právnických osôb a výsledné
zistenia používal pre overenie bonity, platobnej morálky a dôveryhodnosti Nájomcu, prípadne na základe zistených
informácii overil správnosť údajov poskytnutých Nájomcom. Nájomca taktiež poskytuje súhlas, s tým, aby
Prenajímateľ poskytoval úverovým registrom údaje o jeho bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti
v nadväznosti na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy.
17.6. Nájomca súhlasí, aby Prenajímateľ vyhotovil fotokópiu dokladu totožnosti Nájomcu, teda fotokópiu
občianskeho preukazu, cestovného dokladu, vodičského preukazu či iného dokladu totožnosti, a to za účelom
overenia totožnosti Nájomcu a overenia správnosti identifikačných údajov Nájomcu. Fotokópia dokladu totožnosti
Nájomcu bude Prenajímateľom uchovávaná spoločne s ostatnými údajmi Nájomcu po celú dobu spracovávania
osobných údajov Nájomcu. V súvislosti s vyhotovením fotokópie dokladu totožnosti Nájomcu poskytuje Nájomca
súhlas s tým, aby Prenajímateľ pre účely identifikácie spracovával aj zobrazenie podoby Nájomcu obsiahnuté na
jeho doklade totožnosti.
17.7. Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých za podmienok a pre účely stanovené v odsekoch 17.1.
až 17.6. Podmienok Nájomca udeľuje na dobu trvania Nájomnej zmluvy a na dobu ďalších 5 rokov od dátumu
splnenia všetkých finančných záväzkov Nájomcu vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy alebo od dátumu ukončenia
Nájomnej zmluvy, pokiaľ všetky finančné záväzky Nájomcu boli splnené pred ukončením Nájomnej zmluvy.
17.8. Nájomca súhlasí, aby Prenajímateľ spracovával jeho osobné údaje manuálne či automatizovaným spôsobom, v
listinnej alebo elektronickej podobe, prípadne v oboch podobách. Nájomca berie na vedomie a súhlasí, že jeho
osobné údaje budú vedené v informačných systémoch Prenajímateľa spoločne so všetkými údajmi a informáciami
o jeho osobe, bonite, platobnej morálke a ďalších majetkových pomeroch, ktoré Prenajímateľ získa od Nájomcu či
od tretích osôb. Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ vykonával tieto činnosti prostredníctvom tretích osôb.
Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ odovzdal osobné údaje Nájomcu v rozsahu nevyhnutnom pre výkon práv
a povinností plynúcich Prenajímateľovi z Nájomnej zmluvy, resp. z Podmienok tretím osobám, ktoré budú pre
Prenajímateľa výkon týchto práv a povinností zaisťovať, a aby tieto tretie osoby jeho osobné údaje ďalej
spracovávali.
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17.9. Nájomca je oprávnený požadovať, aby mu Prenajímateľ poskytol informácie o spracovaní jeho osobných
údajov, ktoré mu budú bez zbytočného odkladu odovzdané. Za poskytnutie týchto informácií je Prenajímateľ
oprávnený požadovať po Nájomcovi primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie týchto
informácií.
18. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ
18.1. V rámci zmluvnej voľnosti sa Prenajímateľ s Nájomcom dohodli na nižšie uvedenom postupe pri doručovaní
písomností podľa Nájomnej zmluvy, resp. podľa Podmienok.
18.2. Všetky písomnosti sa druhej zmluvnej strane (ďalej len „Adresát”) doručujú na adresu uvedenú v záhlaví
Nájomnej zmluvy, ak nebude Adresátom písomne oznámená iná adresa pre doručovanie písomností. Písomnosť
odosielaná prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, ktorá je Adresátovi odoslaná ako doporučená
zásielka, doporučená zásielka s doručenkou alebo doporučená zásielka s dodaním do vlastných rúk Adresáta
(všetko ďalej len ako „Zásielka”) sa považuje za doručenú (a teda aj prevzatú Adresátom) piatym pracovným
dňom, ktorý nasleduje po dni odoslania Zásielky, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Pokiaľ si Adresát
Zásielku prevezme alebo odoprie prijať Zásielku, a pokiaľ sa tak stane skôr, než piatym pracovným dňom, ktorý
nasleduje po dni odoslania Zásielky (prípadne pokiaľ sa tak stane piatym pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni
odoslania Zásielky), považuje sa za deň doručenia Zásielky (a teda aj prevzatia Adresátom) deň prevzatia Zásielky
Adresátom, resp. deň odopretia prijatia Zásielky Adresátom. Pokiaľ si Adresát Zásielku prevezme alebo odoprie
prijatie Zásielky, a pokiaľ sa tak stane neskôr, než piatym pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni odoslania
Zásielky, považuje sa za deň doručenia Zásielky (a teda aj prevzatia Adresátom) piaty pracovný deň, ktorý
nasleduje po dni odoslania Zásielky.
19. ZMLUVNÉ POKUTY
19.1. Okrem zmluvných pokút uvedených v iných ustanoveniach Podmienok sa Nájomca zaväzuje zaplatiť
Prenajímateľovi zmluvnú pokutu v týchto prípadoch a v nasledujúcej výške:
19.1.1. ak sedadlo Vozidla je silno znečistené, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 10,- EUR;
19.1.2. ak strop Vozidla je silno znečistený, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
10,- EUR;
19.1.3. ak je batožinový priestor Vozidla silno znečistený, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 5,- EUR;
19.1.4. ak je gumová rohož vo Vozidle silno znečistená, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 5,- EUR;
19.1.5. ak je sklo zvnútra Vozidla silno znečistené, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 5,- EUR;
19.1.6. ak je iná časť interiéru Vozidla, než je uvedené pod bodmi 19.1.1. až 19.1.5. Podmienok, je silno znečistená,
zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR;
19.1.7. ak je sedadlo Vozidla znečistené zvieracími chlpmi, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 15,- EUR;
19.1.8. ak je batožinový priestor Vozidla znečistený zvieracími chlpmi, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR;
19.1.9. ak je iná časť interiéru Vozidla, než je uvedené pod bodmi 19.1.7. až 19.1.8. Podmienok, znečistená zvieracími
chlpmi, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR;
19.1.10. ak je sedadlo Vozidla prepálené, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
200,- EUR;
19.1.11. ak je strop Vozidla prepálený, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
200,- EUR;
19.1.12. ak je batožinový priestor Vozidla prepálený, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 200,- EUR;
19.1.13. ak je prepálený iná časť interiéru Vozidla, než je uvedené pod bodmi 19.1.10. až 19.1.12. Podmienok, zaväzuje
sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR;
19.1.14. ak je sklo Vozidla zvonku silno znečistené, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 5,- EUR;
19.1.15. ak je podblatník silno znečistený, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške
5,- EUR;
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19.1.16. ak Nájomca nevráti Prenajímateľovi všetky doklady uvedené v odseku 14.1. Podmienok riadne a včas,
zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR;
19.1.17. ak vo Vozidle bude cítiť cigaretový dym, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 50,- EUR;
19.1.18. ak Nájomca čo i len na okamžik umožní užívanie Vozidla tretej osobe v rozpore s Podmienkami, zaväzuje sa
Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR.
Zmluvnú pokutu je Nájomca povinný Prenajímateľovi zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia ktorejkoľvek
z vyššie uvedených povinností.
19.2. Nájomca a Prenajímateľ sa dohodli, že nárok Prenajímateľa požadovať náhradu škody nie je dotknutý právom
na náhradu zmluvných pokút podľa odseku 19.1. Podmienok, ako aj podľa iných ustanovení Podmienok. Nájomca
a Prenajímateľ sa dohodli, že Prenajímateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu od Nájomcu aj v prípade, že
porušenie povinnosti Nájomca nezavinil. Nájomca a Prenajímateľ sa dohodli, že Prenajímateľ je oprávnený
domáhať sa náhrady škody, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné pokuty podľa odseku 19.1.
Podmienok, ako aj podľa iných ustanovení Podmienok môže Prenajímateľ požadovať bez ohľadu na to, či mu
porušením dohodnutej povinnosti Nájomcu vznikla škoda. Zmluvné pokuty podľa odseku 19.1. Podmienok, ako aj
podľa iných ustanovení Podmienok sú splatné vždy do 10 dní po doručení výzvy na ich úhradu Adresátovi, ak nie
je v Podmienkach uvedené inak. Zaplatenie zmluvných pokút podľa odseku 19.1. Podmienok, ako aj podľa iných
ustanovení Podmienok nezbavuje Nájomcu povinnosti splniť povinnosť, ktorú zabezpečuje zmluvná pokuta.
20. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
20.1. Nájomca podpisom Podmienok prehlasuje, že má záujem na riadnom a včasnom splnení svojich záväzkov
vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, resp. z Podmienok. Nájomca sa zaväzuje, že sa zdrží všetkých úkonov, ktoré
by mohli, čo i len čiastočne zhoršiť postavenie Prenajímateľa alebo zmariť uspokojenie pohľadávok Prenajímateľa
vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, resp. z Podmienok. Nájomca vyhlasuje a potvrdzuje, že nemá žiadne splatné
záväzky voči štátu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, ako ani voči iným orgánom a osobám. Ďalej
Nájomca vyhlasuje a potvrdzuje, že ku dňu uzatvorenia Nájomnej zmluvy nepodal a ani proti nemu nebol podaný
žiadny návrh podľa §11 a §111 v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej Nájomca vyhlasuje a potvrdzuje, že mu nie sú známe
žiadne skutočnosti, ktoré by umožňovali dospieť k zisteniu jeho predĺženia alebo platobnej neschopnosti z pohľadu
§3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ďalej Nájomca vyhlasuje a potvrdzuje, že proti nemu nebol podaný návrh
na vykonanie exekúcie.
20.2. Prenajímateľ a Nájomca vyhlasujú a potvrdzujú, že uzatvorením a plnením Nájomnej zmluvy neporušujú
právny predpis, rozhodnutie orgánu verejnej moci, vlastnú povinnosť alebo dlh ani právo tretej osoby. Prenajímateľ
a Nájomca takisto vyhlasujú a potvrdzujú, že sú oprávnení k tomuto konaniu bez akýchkoľvek obmedzení, a že
k tomuto konaniu či k platnosti tohoto konania nie je potrebný žiadny predchádzajúci či následný súhlas akejkoľvek
osoby alebo orgánu, a v prípade, že takýto predchádzajúci súhlas potrebný je, vyhlasujú, že bol riadne udelený
príslušnou osobou alebo orgánom pred uzatvorením Nájomnej zmluvy.
20.3. Nájomca je povinný písomne oznámiť Prenajímateľovi do 10 dní zmenu dôležitých údajov o svojej osobe,
predovšetkým zmenu adresy, mena a priezviska či názvu, čísla bankového účtu, z ktorého sú platby vykonávané,
zánik Nájomcu, jeho splynutie či zlúčenie s inou spoločnosťou, akékoľvek iné zmeny v obchodnom registri,
podanie návrhu proti Nájomcovi podľa §11 a §111 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o začatí exekučného konania, v ktorom je Nájomca
povinným, vstup Nájomcu do likvidácie, vyhlásenie apod.
20.4. Nájomca berie na vedomie, že plnenia poskytované na základe Nájomnej zmluvy a Podmienok môžu byť
označené pod značkou a logom „MULTI FLEET CARS“ alebo „MFC“, čo je značka a logo Prenajímateľa.
20.5. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť Podmienky. O tejto zmene je Prenajímateľ povinný písomne
vyrozumieť Nájomcu. Pokiaľ Nájomca s jednostrannou zmenou Podmienok nesúhlasí a jednostranná zmena je
závažného charakteru, je Nájomca oprávnený Nájomnú zmluvu písomne vypovedať s jednomesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začína bežať prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
Prenajímateľovi. Výpoveď musí byť doručená Prenajímateľovi najneskôr do 14 dní potom, ako je Nájomcovi
doručené oznámenie o jednostrannej zmene Podmienok, inak je neplatná. Za zmenu závažného charakteru sa
nepovažuje predovšetkým taká zmena, ktorá vyplýva zo zmeny právnych predpisov, oprava chyby v písaní a
počítaní, zmena, ktorou nedôjde k zhoršeniu právneho postavenia Nájomcu apod.
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20.6. Nájomná zmluva môže byť menená alebo doplňovaná výhradne vzostupne číslovanými písomnými dodatkami
podpísanými Prenajímateľom a Nájomcom; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 4.6. Podmienok a 20.5.
Podmienok.
20.7. Práva a povinnosti Prenajímateľa a Nájomcu, ktoré nie sú výslovne uvedené v Nájomnej zmluve a
v Podmienkach sa riadia príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným
zákonníkom v znení neskorších predpisov.
20.8. Prenajímateľ a Nájomca sa v súlade s ustanoveniami Nariadenia (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.06.2008 o
zmluvnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I.), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 17.12.2009 dohodli, že tieto
Podmienky a Nájomná zmluva sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom, ktorý právny poriadok zmluvné
strany zvolili za rozhodné právo v zmysle Článku 3 bod 1 tohto Nariadenia (ES) č. 593/2008, pričom rozsah použitia
rozhodného práva je určený v zmysle tohto Nariadenia.
20.9. Prenajímateľ a Nájomca sa v súlade s ustanoveniami Nariadenia (ES) č. 864/2007 z 11.07.2007 o rozhodnom
práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II.) dohodli, že mimozmluvné záväzky sa budú riadiť slovenským právnym
poriadkom, ktorý si zmluvné strany zvolili za rozhodné právo v zmysle Článku 14 bodu 1 písm. b) tohto Nariadenia,
pričom rozsah použitia rozhodného práva je určený v zmysle tohto Nariadenia.
20.10. Prenajímateľ a Nájomca sa v súlade s ustanoveniami Nariadenia (ES) č. 44/2001 zo dňa 22.12.2000 o právomoci
a o uznávaní a výkone rozsudkov o občianskych a obchodných veciach (Brusel I.) dohodli, že súdom, s výlučnou
právomocou rozhodovať spory, ktoré vzniknú z týchto Podmienok a Nájomnej zmluvy (vrátane všetkých otázok
týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) je slovenský súd, ktorý bude spor rozhodovať podľa
zvoleného rozhodného práva, ktorým je slovenský právny poriadok.
20.11. Na prejednávanie a riešenie sporov vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, resp. z Podmienok majú výlučnú súdnu
právomoc súdy Slovenskej republiky, pričom príslušnosť súdu v konkrétnom prípade sa spravuje ustanoveniami
príslušných právnych predpisov, predovšetkým zákonom č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v znení
neskorších predpisov.
20.12. Podmienky sú ako príloha neoddeliteľnou súčasťou Nájomnej zmluvy.
20.13. Podmienky boli Prenajímateľom vydané a sú platné od 1.10.2018.
Nájomca prehlasuje a potvrdzuje svojím podpisom nájomnej zmluvy, že si Podmienky poriadne zvážil, celý ich
text prečítal a pochopil, a že zmluvu podpisuje na základe vlastného rozhodnutia. Taktiež prehlasuje a
potvrdzuje svojím podpisom, že s Podmienkami bez výhrad súhlasí.

Strana 17 z 17

