
Všeobecné podmienky a dojednania prenájmu motorového vozidla 

Prenajímateľ na základe týchto podmienok a dojednaní  prenajíma predmetné vozidlo podľa zmluvy o prenájme druhej strane 
- „nájomcovi“. Zmluva o prenájme mot. vozidla sa uzatvára na dobu určitú a táto doba je vyznačená na nájomnej zmluve.  
 
Prenajímateľ  na základe týchto podmienok prehlasuje, že súhlasí aby : 
1. nájomca obdržal predmetné vozidlo v dobrom technickom stave, podľa vyhlášky o mot. vozidlách a toto vozidlo vrátil späť 

prenajímateľovi v stave ako mu bolo zverené spolu s dokumentmi od vozidla, kľúčmi, povinnou výbavou, náradím 
a doplnkami, ktorými predmetné vozidlo bolo vybavené pred zapožičaním. Nájomca vracia vozidlo vždy v dohodnutý čas  
a  na rovnakom mieste. V prípade predĺženia nájomnej zmluvy, nájomca musí vždy upovedomiť o tomto prenajímateľa 
a na základe súhlasu prenajímateľa a vyplatenia sumy rovnajúcej sa dobe predĺženia, môže nájomca predmetné vozidlo 
užívať do doby dohodnutej s prenajímateľom. 

 
2. vozidlo viedol nájomca, alebo člen jeho rodiny (zamestnanec spoločnosti) – predpokladom je vždy vlastnenie platného 

vodičského preukazu, minimálny vek 18 rokov. Zároveň musí predložiť nájomcovi doklad o totožnosti, ktorým je občiansky 
preukaz a nájomca súhlasí aby prenajímateľ mohol vyhotoviť kópie z týchto dokladov. Nájomca prehlasuje, že v čase 
prenájmu nebude zapožičiavať predmetné vozidlo iným osobám, tretím stranám, nebude toto vozidlo používať na 
ťahanie, na prepravu tovaru alebo iných osôb za odplatu a ani osobám, ktoré nespĺňajú podm ienky pre riadenie mot. 
vozidiel podľa vyhlášky o cestných komunikáciách ani osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok  

               
3. nájomca nesmie používať vozidlo na účasť v automobilových športových podujatiach(preteky rally, ..), na prepravu 

horľavých, rádioaktívnych, toxických alebo inak nebezpečných materiálov, na ďalšie použitie nad rámec zmluvy 
 

4. nájomca súhlasí, že uhradí všetky poplatky spojené s nedodržaním vyhlášky o cestných komunikáciách, pokuty a súdne 
výdavky za nesprávne parkovanie alebo za nezaplatené parkovné počas doby prenájmu. Akékoľvek pokuty uložené 
počas prenájmu,  ktoré sú vymáhané zo strán polície, správcu cestnej komunikácie atď. a ktoré budú zaslané na adresu 
držiteľa mot. vozidla budú zasielané na tieto orgány spolu so všetkými údajmi o nájomcovi.  

 
5. nájomca je povinný v prípade nehody okamžite upovedomiť prenajímateľa a políciu aj v prípade nízkych škôd na vozidle 

a zotrvať na mieste nehody a ochrániť alebo zabezpečiť majetok prenajímateľa až do doby pokiaľ vozidlo nebude 
odstavené v priestoroch prenajímateľa. Toto platí pokiaľ je vozidlo tak poškodené, že nie je možná ďalšia jeho jazda a je 
nutné ho odtiahnuť aby sa nepoškodili ďalšie časti na vozidle. Nájomca v prípade nehody zaplatí prenajímateľovi škodu 
spôsobenú na vozidle – spoluúčasť (výška spoluúčasti je % vyčíslená v havarijnej poistke). Prenajímateľ má právo 

žiadať od nájomcu úhradu za nemožnosť prenajímať ďalej predmetné vozidlo – „ušlý zisk“ vo výške ceny dennej sadzby 
za každý deň počas opravy tohto vozidla.  

 
6. nájomca súhlasí a prehlasuje, že s predmetným vozidlom nebude vykonávať cesty mimo Slovenskej republiky a krajín, 

ktoré zahŕňa havarijná poistka. V krajinách nezahrnutých v havarijnej poistke, úhradu vzniknutej škody na vozidle  znášať 
nájomca v plnej výške. 

 
7. nájomca obdrží mot. Vozidlo čisté s plnou nádržou a náklady na pohonné hmoty si hradí sám, zároveň toto vozidlo vracia 

späť s plnou nádržou a čisté. Prenajímateľovi v opačnom prípade bude účtovaný poplatok za nedotankovanie vozidla. 
 

8. cena za nájom vozidla bola vyučtovaná podľa platného cenníka 
 

9. nájomca si je vedomý, že všetky jeho osobné veci a cennosti ponechané v predmetnom vozidle nie sú poistené proti 
krádeži zo strany prenajímateľa a tieto veci si nájomca buď poistí  sám alebo ich zabezpečí proti odcudzeniu. 
Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo krádež akýchkoľvek vecí a cenností patriace 
nájomcovi. 

 
10. nájomca je povinný vždy riadne uzamknúť vozidlo a vždy použiť prídavnú ochranu proti  krádeži vozidla ( defendlock, 

multilock ... ) pokiaľ je toto vozidlo týmto vybavené. Taktiež je povinný vždy vziať a nenechávať po opustení vozidla 

doklady od vozidla a odnímateľný panel od rádia ak je ním vozidlo vybavené. V prípade odcudzenia dokladov nájomca je 
povinný uhradiť spôsobenú škodu 

 
11. nájomca je zodpovedný za stratu dokladov a kľúčov od vozidla, jeho vonkajších častí ako sú kryty kolies, anténa atď. a za 

tieto chýbajúce veci uhradí čiastku na ich náhradu. 
 

12. akékoľvek zmeny, doplnky týchto podmienok a dojednaní sú neplatné bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. 
Tieto zmeny je možné vykonávať iba písomnou formou a takto tvoria prílohu nájomnej zmluvy. 

 
13. nájomca súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú uchované v tlačenej alebo elektronickej forme v databáze tvorenej 

prenajímateľom a tieto údaje budú použité výlučne pre potreby prenajímateľa a nebudú rozširované tretím stranám. 
 

14. nájomca prehlasuje, že s týmito podmienkami a dojednaniami súhlasí a svojim podpisom na nájomnej zmluve vyhlasuje 
že, ich podpísal dobrovoľne, pod žiadnym fyzickým ani psychickým nátlakom a že za akékoľvek porušenie tu uvedených  
odsekov  bude znášať osobnú zodpovednosť a uhradí prenajímateľovi všetky takto zapríčinené škody. 

 
15. pre všetky prípady zodpovednosti neuvedené vo „Všeobecných podmienkach prenájmu“ sa aplikujú ustanovenia     

„Obchodného zákonníka“  a  „Občianskeho zákonníka“  
 

16. nájomca je oboznámený, že sa v aute nachádza sledovacie zariadenie „GPS“.     
 

17. je potrebné podať kauciu 200€                                                                           
 

  V .........................., dňa .................................    _____________________________ 
                               nájomca 


