Zmluva o prenájme vozidla
uzavretá medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ: ( ďalej ako Autopožičovňa Trenčín )
Meno: Martin Olejár
Adresa: Dolné pažite 155/31, 91106 Trenčín
IČO: 41136021
DIČ: SK1073616665
Nájomca:
Meno:
Adresa:
IČO/RČ:
Číslo zmluvy:.............................
I. Predmet zmluvy a predmet nájmu
1. Predmetom zmluvy je záväzok autopožičovne Trenčín prenechať nájomcovi predmet
nájmu ( ďalej ako dodávka ) špecifikovaný v preberacom protokole na dočasné užívanie a
záväzok nájomcu zaplatiť odplatu autopožičovni Trenčín.
2. Dodávka je bližšie špecifikovaná v preberacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
3. Zmluva je označená číslom, ktoré je tiež uvedené v preberacom/odovzdávacom protokole.
II. Doba nájmu
1. Doba nájmu je špecifikovaná v preberacom protokole .
2. Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla nájomcom
3. Ukončenie prenájmu je špecifikované v článku VIII. tejto zmluvy.
III. Nájomné a záloha
1. Výška nájomného je stanovená cenníkom zverejneným na internetovej stránke
autopožičovne Trenčín a zároveň je uvedená v preberacom protokole.
2. Autopožičovňa Trenčín a nájomca sa môžu dohodnúť na cene nižšej ako je uvedená v
cenníku, výška zľavy však musí byť špecifikovaná v preberacom protokole.
3. Výška zálohy sa stanovuje dohodou medzi autopožičovňou Trenčín a nájomcom a musí
byť uvedená v preberacom protokole. Autopožičovňa Trenčín sa zaväzuje vrátiť nájomcovi
zálohu pri vrátení dodávky nájomcom, pokiaľ boli dodržané všetky náležitosti zmluvy o
prenájme dodávky.
4. Nájomné je splatné vždy pri vrátení dodávky nájomcom, ak sa zmluvné strany nedohodli
inak, čo musí byť uvedené v preberacom protokole.

5. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie,
opravu poškodených pneumatík hradí nájomca.
6. Nájomné zahŕňa poistenie dodávky pre celú Európu pre prípad poškodenia, alebo
odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu dodávky a bežné opravy.
7. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dodávku užívať pre
nespôsobilosť dodávky, alebo potrebu jej opravy s výnimkou, že nemožnosť užívať dodávku
spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k dodávke prístup. Ak však nájomca
nemožnosť užívania dodávky bez zbytočného odkladu neoznámi autopožičovni Trenčín, jeho
povinnosť platiť nájomné trvá.
IV. Povinnosti nájomcu
Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :
1. Riadne sa starať o to, aby na dodávke nevznikla škoda.
2. Užívať predmetnnú dodávku výlučne na účely, na ktoré dodávka slúži. Používať dodávku
výhradne pre svoju potrebu. Nájomca nesmie použiť dodávku na súťažiach či pretekoch.
Nájomca nesmie prenechať užívanie dodávky inej osobe pokiaľ táto nieje uvedená v
preberacom protokole. Prenechať dodávku do ďalšieho nájmu sa vyslovene zakazuje. Okruh
zamestnancov oprávnených užívať dodávku musí byť vymedzený v preberacom protokole.
Súčasne oboznámiť týchto s podmienkami nájmu.
3. Vrátiť dodávku spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou
autopožičovni Trenčín v dohodnutom termíne a v stave, v akom dodávku nájomca prevzal s
prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
4. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovaniu dodávky.
5. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní,
brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav
akumulátora.
6. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi.
7. Pristaviť dodávku na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly
podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla.
8. Po ukončení každej jazdy dodávku riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo
mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je dodávka vybavená tak, aby sa zabránilo
jej odcudzeniu.
9. Poruchu funkcie tachometra okamžite oznámiť autopožičovni Trenčín a pristaviť dodávku
na výmenu alebo opravu tachometra.
10. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a
bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť autopožičovni Trenčín.

11. V prípade, že je dodávka vybavená autorádiom, ktoré je odnímateľné, vybrať rádio pred
opustením dodávky a zabezpečiť ho proti odcudzeniu. V prípade, že je dodávka vybavená
autorádiom s odnímacím panelom, vybrať tento odnímací panel alebo kódovú kartu a
zabezpečiť ich proti odcudzeniu.
12. Bezodkladne informovať autopožičovňu Trenčín o každom poškodení dodávky.
13. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k
dodávke hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní dodávky, a to po dobu potrebnú
na opravu dodávky, najviac však 14 dní od termínu havárie. V prípade hrubého vlastného
zavinenia ( napr. jazda pod vplyvom omamných látok ), kedy poistná zmluva bude pokrývať
náklady na náhradu škody iba čiastočne, uhradí rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou
plnenia hradeného poisťovňou.
14. Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou
dodávky, oznámiť túto škodu písomne a bezodkladne autopožičovni Trenčín či už v tlačenej
alebo elektronickej forme.
15. V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od
dodávky vybavenej imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od mechanického,
alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je predmetná dodávka vybavená,
uhradiť autopožičovni Trenčín čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového
OEV, či výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.
16. Nájomca prehlasuje, že dodávku prevzal od autopožičovne Trenčín v stave bez závad,
poškodenia, plne funkčné, s výnimkou závad popísaných v preberacom protokole, o čom bol
zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol.
17. Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na dodávke bez predchádzajúceho písomného
súhlasu autopožičovne Trenčín, v opačnom prípade je povinný uviesť dodávku na svoje
náklady do pôvodného stavu a zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
18. Oznámiť v priebehu trvania nájomnej zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania,
príp. zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy.
19. Nájomca nesmie použiť dodávku na cestu mimo Schengenskeho priestoru alebo ju tam
inak dopraviť, bez prechádzajúceho písomného súhlasu autopožičovne Trenčín.
20. V prípade ak na dodávke vznikne potreby opravy, konzultovať postup najprv s
autopožičovňou Trenčín a vypýtať si písomný súhlas na opravu, či už v tlačenej alebo
elektronickej forme.
V. Poistenie a škody
1. Nájomca berie na vedomie, že na dodávku je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody
spôsobené prevádzkou vozidla.

2. Dodávka je havarijne poistená pre prípad havárie a krádeže.
3. Spoluúčasť nájomcu na škodách na dopravnom prostriedku je: 300 € na škodách
spôsobených na území Slovenskej republiky, 600 € na škodách spôsobených na území
ostatných krajín V4 a 900 € na škodách spôsobených na území ostatných krajín
Schenghenskeho priestoru.
4. Nájomca nemá nárok na náhradnú dodávku ani na náhradu ušlého zisku, či iné
kompenzácie v prípade, že sa dodávka nedá ďalej využívať.
VI. Práva a povinnosti autopožičovne Trenčín
1. Autopožičovne Trenčín má právo kedykoľvek uskutočniť technickú kontrolu dodávky.
2. Autopožičovňa Trenčín je povinná odovzdať nájomcovi dodávku spolu
 s jednou sadou kľúčov
 OEV - malým technickým preukazom
 potvrdením o zaplatení zákonného poistenia
 popisom výbavy, s ktorou bola dodávka prevzatá a odovzdaná
 popisom technického stavu dodávky
 popisom porúch a poškodení dodávky
3. Autopožičovňa Trenčín zodpovedá za odovzdanie dodávky spôsobillej prevádzky a
užívania na dohodnutý účel.
4. Pri poskytovaní náhradnej dodávky autopožičovňou Trenčín sa musí spísať nový
odovzdávací a preberací protokol.
VIII. Výpoveď
1. Autopožičovňa Trenčín môže odstúpiť od zmluvy aj bez výpovednej lehoty v prípade, že
nájomca hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy, opakovane hrubým spôsobom
porušuje dopravné predpisy a porušuje technické podmienky prevádzky dodávky.
2. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že autopožičovňa Trenčín hrubým
spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy.
3. Právo užívať dodávku zaniká zničením alebo odcudzením dodávky, odstúpením niektorej
zo strán od tejto zmluvy, resp. pri jej vypovedaní posledným dňom výpovednej lehoty.
4. Zmluvu tiež možno ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
IX. Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy.
2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného prípadne
Občianskeho zákonníka.

3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jeden rovnopis zmluvy.
4. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými
stranami odsúhlasenej forme.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i
rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne
nevhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
V TN dňa:.........................
……………………………
Prenajímateľ

……..…………………………………..
Nájomca

