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Všeobecné obchodné podmienky pre prenájom osobných automobilov 
 

1. Predmet a doba prenájmu sú dohodnuté vždy priamo v zmluve o prenájme.   
 
2. Nájomca sa zaväzuje používať náhradné vozidlo v súlade so zákonom č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných 
komunikáciách a inými všeobecne záväznými predpismi.  
 
3.  Nájomca berie na vedomie, že predmet prenájmu je havarijne poistený pre používanie na území Slovenskej, 
Českej republiky a Európy za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 
4. Nájomca potvrdzuje, že bol oboznámený so spôsobom používania prenajímaného predmetu a zaväzuje sa ho 
používať len týmto predpísaným spôsobom. Nájomca sa takisto zaväzuje používať pri používaní prenajímaného 
predmetu iba predpísané pohonné hmoty a iné náplne, dodržiavať predpísané hustenie pneumatík, prenajímaný 
predmet nepreťažovať a dbať na jeho riadny technický stav. Nájomca sa ďalej zaväzuje, že nebude žiadnym 
spôsobom zasahovať do technického stavu prenajímaného predmetu ani tento predmet akokoľvek upravovať, 
doplňovať a pozmeňovať. V prípade porušenia tohto záväzku je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi 
vzniknutú škodu.   
 
5. Nájomca nie je oprávnený prenechať prenajímaný predmet do prenájmu, resp. do užívania, tretej osobe, a ak to 
dovolí, nesie plnú zodpovednosť za všetky vzniknuté poškodenia na prenajatom vozidle. Všetky vzniknuté škody 
bude prenajímateľ uplatňovať priamo od nájomcu. Spotrebované pohonné hmoty i ďalšie náplne potrebné na 
prevádzku hradí nájomca.   
 
6. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi, a to bez zbytočného odkladu, potrebu opravy a akúkoľvek poruchu 
na prenajímanom predmete. Postup pri odstránení poruchy presne určí prenajímateľ.  
 
7. Každú dopravnú nehodu vrátane odcudzenia vozidla alebo inú udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu alebo k 
zničeniu prenajímaného predmetu, alebo v súvislosti s používaním prenajímaného predmetu k akémukoľvek 
zraneniu osôb, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť prenajímateľovi, s ktorým sa dohodne na 
prípadnom nahlásení tejto udalosti Polícii SR.  Škodu do výšky spoluúčasti hradí vždy nájomca.  
 
8. Prenajímaný predmet musí byť po ukončení jazdy alebo po odstavení vždy uzamknutý, v opačnom prípade sa 
predpokladá, že nájomca nesie spoluvinu na vzniknutej škode.   
  
9. Výbava vozidla je úplná, doplnená o výstražný trojuholník, autolekárničku, autorádio a reflexnú vestu.   
 
10. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca používa vec riadnym 
spôsobom, či prenajímateľovi nevzniká škoda alebo nehrozí vznik škody. Ak toto nájomca prenajímateľovi 
neumožní, je prenajímateľ vozidla oprávnený prenájom ihneď ukončiť.   
 
11. Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za prepravované veci v náhradnom vozidle.   
 
12. V prípade defektu alebo poškodenia pneumatík je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi skutočné náklady 
na opravu alebo kúpu novej veci, ak oprava nie je možná.   
 



13. Prenájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý. Týmto sa rozumie doba opravy poškodeného 
vozidla nájomcu (adekvátny čas na opravu havarovaného vozidla podľa rozsahu stanovenými pracovnými pozíciami 
výrobcu vozidla),maximálne však 30 kalendárnych dní , alebo v prípade neekonomickej opravy na nevyhnutný čas 
vybavenia osobných, alebo služobných náležitostí max. však na 12 kalendárnych dní. Týmto dňom je nájomca 
povinný  prenajaté vozidlo vrátiť. Ak sa nájomca rozhodne svoje poškodené vozidlo opravovať svojpomocne (škodu 
si žiada vyplatiť rozpočtom), alebo sa rozhodne svoje poškodené vozidlo neopravovať, nájomca berie na vedomie 
skutočnosť, že náhrada prenájmu náhradného vozidla nie je krytá poistením zodpovednosti za škodu a v tomto 
prípade uhradí prenájom prenajímateľovi v plnej výške bez možnosti jeho náhrady poisťovňou. Prenajatú vec 
nájomca vráti v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, v mieste prevzatia. V prípade že 
vozidlo nájomca nevráti tam, kde bolo odovzdané alebo na centrále spoločnosti v Sučanoch, bude mu účtovaný 
výjazd nášho technika pre náhradné vozidlo vo výške 33,00 € do 50km, 55 eur od 50 do 100km, nad 100 km 
0,55€/km. V prípade, že nájomca požaduje užívanie predmetu prenájmu nad rámec dohody je povinný uhradiť 
prenájom náhradného vozidla prenajímateľovi v hotovosti vopred na dobu ďalšieho prenájmu. 
 
14. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odobrať predmet prenájmu od nájomcu aj skôr ako je uvedené v bode 13. 
O tejto skutočnosti bude nájomca informovaný  SMS správou na telefónne číslo, ktoré uviedol v nájomné zmluve. 
  
15. Nájomca je oprávnený prenajímaný predmet nájmu používať len na území SR! O výjazde do zahraničia je 
nájomca povinný žiadať prenajímateľa osobne, následne bude nájomcovi vydaný písomný súhlas s výjazdom 
náhradného vozidla do zahraničia. Pre výjazd do zahraničia je nutné uhradiť kauciu alebo uzatvoriť poistenie 
mobility.   
 
 16. Vozidlo nájomca vráti naplnené pohonnými hmotami v takom rozsahu ako pri prevzatí. Ak nájomca neodovzdá 
vozidlo čisté, v stave akom mu bolo odovzdané, uhradí prenajímateľovi sumu 15 €, ktorá predstavuje pomerné 
náklady spojené s bežným čistením vozidla, tzn. povysávaním interiéru, umytím umývateľných častí interiéru, 
vonkajším umytím. Ak vozidlo bude veľmi znečistené (znečistené sedačky od nápojov, potravín, srsti zvierat, 
stavebného materiálu atď.), teda vozidlo hrubo znečistené, nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi náklady na 
mokré čistenie, čo predstavuje sumu 50 €.   Vo vozidlách je prísny zákaz fajčiť! 
 
17. Nájomca sa zaväzuje, že pri ukončení prenájmu a odsúhlasení pravdivosti skutočností uvedených v dokladoch 
súvisiacich s uplatnením náhrady škody za náhradné vozidlo tieto potvrdí svojim vlastnoručným podpisom, 
v opačnom prípade je povinný uhradiť prenájom náhradného vozidla prenajímateľovi v hotovosti pri ukončení 
nájmu. 
 
18.  V prípade dopravnej nehody nezavinenej nájomcom, je prenajímateľ oprávnený uplatniť náklady na prenájom 
náhradného vozidla priamo u poisťovne vinníka dopravnej nehody, s odvolaním sa na § 442 Občianskeho 
zákonníka. V prípade spoluzodpovednosti nájomcu za vznik dopravnej nehody je nájomca povinný uhradí pomernú 
časť nákladov za prenájom náhradného vozidla. 
 
19. Nájomca je oprávnený používať predmet nájmu najviac v rozsahu 200 km na každý začatý deň prenájmu! Pre 
prípad, že nájomca stanovený rozsah nájazdu km na deň prenájmu prekročí, bude mu účtovaná sadzba 0,11 €/km, 
počítaná za každý začatý km nad stanovený limit denného nájazdu kilometrov. Poplatok za nadlimitné najazdené 
kilometre uhradí nájomca v deň ukončenia prenájmu.  
 
20. Zmluvné pokuty:     strata dokladov    250,00 €  
                                         strata kľúčov          400,00 €    
 
V Sučanoch, 03.10.2018 


