Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EUROTIP, s.r.o. pre nájom
motorových vozidiel

Spoločnosť EUROTIP, s.r.o., so sídlom J. Derku 785, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 131
(ďalej len „prenajímateľ“), vydáva, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomného zmluvného
vzťahu medzi prenajímateľom a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá vstupuje
s prenajímateľom do zmluvného vzťahu o nájme dopravného prostriedku (ďalej len
„nájomca“), tieto Všeobecné obchodné podmienky:

1.

Uzatvorenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku
1.1

1.2

1.3
1.4

2.

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o nájme dopravného prostriedku (ďalej len
„zmluva“) podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka, a to vo forme zmluvného
formulára vypracovaného a predloženého prenajímateľom a odsúhlaseného
nájomcom.
Prenajímateľ sa podpisom zmluvy zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné
užívanie dopravný prostriedok špecifikovaný v predmete zmluvy (ďalej len
„vozidlo“) a nájomca sa jej podpisom zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi odplatu.
Prenajímateľ je oprávnený nakladať s vozidlom, ktoré je predmetom nájmu.
Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto Všeobecné obchodné podmienky
a Protokol o odovzdaní a prevzatí vozidla.

Práva a povinnosti prenajímateľa
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu zloženie zábezpeky ku
dňu prevzatia vozidla nájomcom, max. však do výšky 10 % obstarávacej ceny
vozidla. Zložená zábezpeka bude vrátená nájomcovi po odovzdaní vozidla
s príslušenstvom
a dokladmi
prenajímateľovi
po
skončení
nájmu
v nepoškodenom stave a zaplatení dohodnutého nájomného. Prenajímateľ je
oprávnený odoprieť odovzdanie vozidla nájomcovi až do času, kým nezloží
požadovanú zábezpeku.
Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie
v mieste a čase určenom v zmluve, v stave spôsobilom na prevádzku a na
užívanie, na ktoré vozidlo obvykle slúži, spolu s príslušenstvom a dokladmi
potrebnými podľa platných právnych predpisov a s plnou nádržou.
Prenajímateľ je povinný vykonávať opravy a servisné prehliadky na vozidle.
Ak sa stane vozidlo v dôsledku vady, resp. poškodenia nespôsobilé na prevádzku
a na obvyklé užívanie, je povinnosťou prenajímateľa zabezpečiť nájomcovi
porovnateľné náhradné vozidlo, pokiaľ nie je možné vadu, resp. poškodenie
odstrániť do 24 hodín. Uvedené neplatí, ak poškodenie vozidla bolo spôsobené
zavinením nájomcu. Povinnosť zabezpečiť nájomcovi porovnateľné náhradné
vozidlo vzniká prenajímateľovi aj v prípade, ak prevezme vozidlo na servisnú
prehliadku a nevykoná ju do 24 hodín.
Prenajímateľ je oprávnený požiadať nájomcu kedykoľvek počas trvania nájmu,
aby preukázal, že udržiava vozidlo v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie.

3.

Práva a povinnosti nájomcu
3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4.

Nájomca je povinný prevziať vozidlo od prenajímateľa v dohodnutom mieste
a čase a platiť včas dohodnuté nájomné. Na požiadanie prenajímateľa je
povinný ku dňu prevzatia vozidla zložiť zábezpeku v zmysle bodu 2.1.
Nájomca nie je oprávnený použiť vozidlo na cestu do štátov mimo Európskej
únie bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.
Nájomca je povinný užívať vozidlo počas doby nájmu len k účelu ku ktorému
obvykle slúži a zakazuje sa mu zúčastniť sa, alebo umožniť inej osobe zúčastniť
sa, s vozidlom akýchkoľvek motoristických pretekov či súťaží. Povinnosťou
nájomcu je užívať vozidlo v súlade s touto zmluvou, s návodom výrobcu na jeho
obsluhu a platnými právnymi predpismi. Nájomca nie je oprávnený prenechať
vozidlo do užívania tretej osobe, ak nie je dohodnuté inak.
Nájomca je povinný udržiavať vozidlo v stave, v akom vozidlo od prenajímateľa
prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. Nájomca je povinný zdržať
sa, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, akéhokoľvek
technického zásahu na vozidle. Náklady na pohonné hmoty, umývanie vozidla
a čistenie interiéru je povinný uhrádzať sám nájomca. Fajčenie vo vozidle je
zakázané.
Nájomca je povinný zúčastňovať sa s vozidlom výrobcom predpísaných
servisných prehliadok. Povolená tolerancia najazdených kilometrov je plus 500
km.
Nájomca je povinný, na písomné požiadanie prenajímateľa, kedykoľvek počas
trvania nájmu preukázať, že udržiava vozidlo v stave v akom ho prevzal,
s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Za tým účelom je nájomca povinný
dostaviť sa z vozidlom do sídla prenajímateľa do 3 pracovných dní od doručenia
písomnej výzvy.
Nájomca je povinný po upustení vozidla zabezpečiť ho všetkými
zabezpečovacími zariadeniami, ktorými bolo vozidlo pri jeho prevzatí nájomcom
vybavené.
Povinnosťou nájomcu je bezodkladne, t.j. do 12 hodín, informovať prenajímateľa
o vade na vozidle alebo jeho poškodení, inak zodpovedá za škodu spôsobenú
v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Za účelom vykonania opravy vozidla je
nájomca povinný, pokiaľ to povaha vady alebo poškodenia vozidla dovoľuje,
pristaviť vozidlo v servise prenajímateľa v najbližší pracovný deň po vzniku vady
alebo poškodenia na vozidle. Na vykonanie opravy vozidla v inom servise ako
u prenajímateľa, potrebuje nájomca jeho predchádzajúci písomný súhlas.
V prípade vzniku poistnej udalosti zodpovedá nájomca za ním zavinenú škodu
na vozidle. Nájomca je povinný pri vzniku každej poistnej udalosti privolať na
jej prešetrenie políciu.
Nájomca je povinný vrátiť vozidlo prenajímateľovi v dohodnutom mieste a čase.
V prípade skončenia nájmu výpoveďou alebo odstúpením od zmluvy, je nájomca
povinný vrátiť vozidlo nasledujúci pracovný deň po uplynutí výpovednej lehoty,
resp. po doručení odstúpenia od zmluvy. Vozidlo je nájomca povinný vrátiť
v stave v akom ho prevzal (vrátane plnej nádrže), s prihliadnutím k obvyklému
opotrebeniu. Ak nájomca vráti vozidlo znečistené, je povinný uhradiť
prenajímateľovi náklady, ktoré musel vynaložiť na jeho vyčistenie.

Nájomné a jeho splatnosť

4.1

4.2

4.3

4.4

5.

Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi nájomné v dohodnutej výške.
Dohodnutá denná sadzba nájomného je účtovaná nájomcovi prenajímateľom za
každých aj začatých 24 hodín užívania vozidla.
Pri nájme dohodnutom na dobu určitú je povinnosťou nájomcu zaplatiť pred
prevzatím vozidla časť nájomného ako zálohu, a to až do výšky 50% z celkovej
sumy nájomného, ak nie je dohodnuté inak. Zvyšnú časť nájomného je nájomca
povinný zaplatiť prenajímateľovi na základe faktúry so splatnosťou 7 dní
vystavenej a odovzdanej nájomcovi pri odovzdaní vozidla prenajímateľovi na
konci nájmu, ak nie je dohodnuté inak.
Pri nájme dohodnutom na dobu neurčitú je oprávnený prenajímateľ žiadať od
nájomcu pred prevzatím vozidla zaplatenie časti nájomného ako zálohu, a to až
do výšky 10 násobku dohodnutej dennej sadzby nájomného, ak nie dohodnuté
inak. Po uplynutí prvých 10 dní trvania nájmu je nájomca povinný platiť
prenajímateľovi nájomné po uplynutí každých ďalších 15 dní trvania nájmu, na
základe faktúry so splatnosťou 7 dní, ak nie je dohodnuté inak.
Nájomca nie je povinný platiť nájomné za dobu, počas ktorej nemohol užívať
vozidlo pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu jeho opravy či servisu, ibaže
nemožnosť užívania vozidla spôsobil sám nájomca alebo osoby, ktorým nájomca
umožnil k vozidlu prístup.

Skončenie nájmu
5.1

5.2

Právo nájomcu užívať vozidlo zaniká:
a/
uplynutím doby nájmu dohodnutej v zmluve,
b/
uplynutím výpovednej lehoty pri nájme na dobu neurčitú,
c/
odstúpením od zmluvy,
d/
písomnou dohodou účastníkov zmluvy,
e/
zničením vozidla.
Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpoveď pri nájme dohodnutom na dobu
neurčitú nadobúda účinnosť uplynutím 30 dní od jej doručenia, ak nie je
dojednané inak alebo ak zo samotnej výpovede nevyplýva dlhšia výpovedná
lehota. Za deň doručenia výpovede sa, okrem dňa jej prevzatia účastníkom
zmluvy, považuje aj:
a/
štvrtý deň uloženia zásielky na pošte, v prípade ak zostane pokus
o doručenie zásielky do vlastných rúk bezvýsledný; za deň uloženia
zásielky sa považuje deň nasledujúci po bezvýslednom pokuse
o doručenie do vlastných rúk adresáta,
b/
deň odmietnutia prevzatia zásielky adresátom,
c/
štvrtý deň od vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi z dôvodu,
že nie je možné doručiť písomnosť:
ca/
právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná
adresa nie je odosielajúcej zmluvnej strane známa, a to aj
vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa
o tom nedozvie,
cb/
fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom na adresu jej miesta
podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je
prenajímateľovi známa, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba
ktorá je podnikateľom o tom nedozvie,

cc/

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

6.

Zmluvná pokuta
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

7.

spotrebiteľovi na adresu uvedenú v zmluve a jeho iná adresa
nie je prenajímateľovi známa, a to aj vtedy, ak sa spotrebiteľ
o tom nedozvie.
Výpoveď pri nájme dohodnutom na dobu neurčitú môže dať ktorákoľvek zo
zmluvných strán bez udania dôvodu.
Prenajímateľovi vzniká právo odstúpiť od zmluvy v prípade akéhokoľvek
porušenia povinností zo strany nájomcu.
Nájomcovi vzniká právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že prenajímateľ
nezabezpečí nájomcovi porovnateľné náhradné vozidlo v zmysle bodu 2.4.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane. Na určenie formy odstúpenia od zmluvy a dňa doručenia odstúpenia od
zmluvy druhej zmluvnej strane sa aplikuje ustanovenie bodu 5.2.
Ustanovenie bodu 5.2 sa použije aj pri určovaní dňa doručenia akýchkoľvek
iných písomností medzi zmluvnými stranami.

Prenajímateľ je oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 200,- Eur v prípade, ak:
a/
nájomca sa z vozidlom zúčastní, alebo umožní sa zúčastniť tretej
osobe, akýchkoľvek motoristických pretekov či súťaží,
b/
vykoná, alebo umožní vykonať tretej osobe, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímateľa, akýkoľvek technický zásah na
vozidle,
c/
dôjde
k odcudzenie
alebo
poškodeniu
vozidla
v dôsledku
nedostatočného zabezpečenia vozidla nájomcom.
Prenajímateľ je oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100,- Eur v prípade, ak:
a/
si nesplní dohodnutú oznamovaciu povinnosť,
b/
prenechá vozidlo do užívania tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu prenajímateľa.
Ak nájomca neprevezme od prenajímateľovi vozidlo v dohodnutom mieste a
čase, je prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 50,- Eur za každý deň omeškania s prevzatím vozidla.
Ak nájomca nevráti prenajímateľovi vozidlo v dohodnutom mieste a čase, je
prenajímateľ oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
50,- Eur za každý deň omeškania s vrátením vozidla.
V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, je prenajímateľ
oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1%
z dlžnej sumy nájomného za každý deň omeškania.
Prenajímateľ je oprávnený žiadať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 30,- Eur za akékoľvek iné porušenie zmluvy ako je uvedené vyššie.
Prenajímateľ má popri dohodnutej zmluvnej pokute aj nárok na náhradu škody
spôsobenú v dôsledku porušenia povinnosti zo strany nájomcu.

Ochrana osobných údajov
7.1

Nájomca (pre účely tohto článku aj iná osoba podpísaná na zmluve za nájomcu)
podpisom zmluvy výslovne udeľuje prenajímateľovi, podľa zák. č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), súhlas so

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.

spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v zmluve, prípadne
poskytnutých prenajímateľovi počas trvania zmluvného vzťahu. Nájomca je
povinný informovať prenajímateľa o každej zmene osobných údajov uvedených
v zmluve, a to do 5 pracovných dní od ich zmeny.
Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol prenajímateľom poučený
o dobrovoľnosti poskytnutia jeho osobných údajov, oboznámený s účelom ich
spracúvania, o jeho právach ako dotknutej osoby ako i o ostatných
skutočnostiach, ktorých povinnosť oznámenia vyplýva prenajímateľovi z § 10
ods. 1 zákona.
Nájomca podpisom zmluvy výslovne udeľuje prenajímateľovi súhlas spracúvať
osobné údaje na účely:
a/
výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy,
b/
vedenia evidencie, ktorej povinnosť vedenia vyplýva prenajímateľovi
zo zákona alebo na základe zákona,
c/
výkonu marketingovej činnosti.
Nájomca podpisom zmluvy výslovne udeľuje prenajímateľovi súhlas, aby na
účely uvedené v bode 7.3 písm. b/ a c/ poskytol jeho osobné údaje tretej osobe,
ktorú poveril predmetnou činnosťou. Nájomca zároveň udeľuje prenajímateľovi
súhlas aby jeho osobné údaje poskytol importérovi vozidla do SR.
Nájomca podpisom zmluvy výslovne udeľuje prenajímateľovi súhlas so
spracúvaním osobných údajov na dobu počas trvania zmluvného vzťahu
s prenajímateľom, ako i po jeho skončení, a to:
a/
na dobu, v ktorej je prenajímateľ povinný viesť evidenciu uvedenú
v bode 7.3 písm. b/,
b/
na dobu, v ktorej je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a
právom chránených záujmov prenajímateľa.
Nájomca podpisom zmluvy berie na vedomie, že jeho súhlas so spracúvaním
osobných údajov má právo odvolať a vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov
v prípade, že dôjde zo strany prenajímateľa, resp. tretej osoby, ktorej
prenajímateľ osobné údaje poskytol, k porušeniu povinností vyplývajúcich zo
zákona.

Záverečné ustanovenia
8.1
8.2

Všeobecné obchodné podmienky vydáva prenajímateľ podľa § 273 Obchodného
zákonníka, a to s účinnosťou od 01.07.2012.
Dohodnuté odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami
týchto Všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy, ktoré nie sú
upravené v zmluve ani vo Všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia
Obchodným zákonníkom.

V Trenčíne, dňa ..............2012

Prenajímateľ:

--------------------------------

