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Všeobecné podmienky zmluvy o nájme motorového vozidla  

(ďalej len VPZOL) 

Článok I. 

Vznik zmluvy o nájme 

1. K uzavretiu zmluvy o nájme motorového vozidla (ďalej len „Zmluva“) dôjde prijatím návrhu Zmluvy prenajímateľom v zmysle nižšie uvedeného. Nájomca je svojím návrhom na uzavretie Zmluvy 

viazaný po dobu 6 týždňov od doručenia návrhu Zmluvy prenajímateľovi, pričom návrh Zmluvy je neodvolateľný. 

2. Uzavretá Zmluva (t.j. odsúhlasená a podpísaná oboma zmluvnými stranami) nadobúda účinnosť momentom prevzatia predmetu nájmu - motorového vozidla (ďalej len „motorové vozidlo“ alebo 
„vozidlo“ ) nájomcom od prenajímateľa v zastúpení autorizovaným predajcom vozidiel koncernu VW (ďalej len „predávajúci“), t.j. potvrdením protokolu o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla zo 

strany nájomcu a predávajúceho a po splnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a VPZOL. 

3. V čase od uzavretia Zmluvy do nadobudnutia jej účinnosti môže nájomca od Zmluvy jednostranne písomne odstúpiť výlučne iba v tom prípade, ak predávajúci motorového vozidla je v omeškaní s 
jeho dodaním viac ako o 6 týždňov oproti pôvodne dohodnutému termínu dodania motorového vozidla uvedenému v objednávke podľa čl. II., ods. 1 týchto VPZOL. 

4. V čase od uzavretia Zmluvy do nadobudnutia jej účinnosti môže prenajímateľ od Zmluvy jednostranne písomne odstúpiť v prípade, ak zistí také skutočnosti týkajúce sa nájomcu, za ktorých by 
prenajímateľ Zmluvu s nájomcom neuzavrel, alebo v prípade takého motorového vozidla, ktoré nie je v súlade s touto Zmluvou. V takomto prípade má prenajímateľ právo na odškodnenie v 

paušálnej výške 10% z ceny motorového vozidla, ktoré malo byť predmetom Zmluvy, prípadne vo výške sankčného postihu, ktorý by si mohol uplatniť voči prenajímateľovi predávajúci. 

5. Definície pojmov: nájomca; mesačné splátky; PHM; cena za naviac /menej najazdené km;  

Pod pojmom nájomca sa rozumie nájomca uvedený v Zmluve, alebo zamestnanec nájomcu písomne oprávnený nájomcom k vedeniu vozidla, ktorého úkony zaväzujú nájomcu v plnom rozsahu.  

Pod pojmom mesačné splátky sa rozumejú splátky účtované nájomcovi v súvislosti so Zmluvou a týmito VPZOL. 

Pod pojmom PHM sa rozumie palivo, t j. benzín alebo nafta a prevádzkové kvapaliny, ako sú motorový olej na dopĺňanie, destilovaná voda, nemrznúce zmesi. 

Pod pojmom cena za naviac /menej najazdené km; sa rozumie cena za 1 km, uvedená v Zmluve, ktorou sa pri splnení podmienok uvedených v týchto VPZOL prenásobuje každý kilometer, ktorý 

nájomca prejazdil/neprejazdil nad dohodnutý limit kilometrov uvedený v Zmluve. 

Článok II. 

Výber, objednanie motorového vozidla a voliteľných položiek nájomného 

Prevzatie motorového vozidla a jeho uvedenie do prevádzky 

1. Výber motorového vozidla uskutočňuje nájomca objednávkou medzi ním a predávajúcim. V objednávke nájomca uvedie podrobnú špecifikáciu vozidla, špecifikáciu výbavy vo vozidle, termín 
dodania vozidla odsúhlasený predávajúcim a uvedie taktiež podrobnú špecifikáciu požadovaných voliteľných položiek nájomného od prenajímateľa v zmysle tejto Zmluvy. Objednávka u 

predávajúceho je súčasťou návrhu Zmluvy. 

Momentom spísania a podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla medzi nájomcom a prenajímateľom (v zastúpení predávajúcim), za splnenia si dohodnutých záväzkov, 
ostávajú v platnosti následky právneho úkonu vzniknutého prevzatím motorového vozidla prenajímateľom od predávajúceho k predmetnému vozidlu, ktorým momentom prešli na prenajímateľa 

všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli nájomcovi z dojednanej objednávky medzi nájomcom a predávajúcim k predmetnému vozidlu.  

2. Nájomca preberá motorové vozidlo vo svojom mene od prenajímateľa zastúpeného predávajúcim. Táto Zmluva nadobúda účinnosť momentom prevzatia vozidla nájomcom. 

3. Prípadná zmena ceny dodaného motorového vozidla oproti cene objednaného vozidla je možná iba vtedy, pokiaľ nová cena neprevýši alebo nezníži cenu uvedenú v objednávke viac ako o 10 %. 

V prípade, že by cena vozidla oproti cene uvedenej v objednávke mala byť vyššia alebo nižšia ako o 10 % má prenajímateľ právo jednostranne od Zmluvy odstúpiť a ponúknuť nájomcovi uzavretie 
novej Zmluvy so zohľadnením jeho ceny. 

4. a) Nájomca je najmä povinný pred prevzatím motorového vozidla, vykonaním i skúšobnej jazdy prekontrolovať a preskúšať, či motorové vozidlo je v zmysle objednávky úplné, či má číslo 
karosérie a motora v súlade s technickým preukazom, či nemá technické závady, či je plne prevádzkyschopné a v súlade s technickými normami uvádzanými výrobcom a či sú na motorovom vozidle 
namontované zabezpečovacie zariadenia požadované príslušnou poisťovňou. Pokiaľ je pre motorové vozidlo zmluvne dohodnutý zvláštny účel užívania, je nájomca tak isto povinný prekontrolovať a 

preskúšať, či je motorové vozidlo spôsobilé pre tento dohodnutý účel.  

 b) V prípade, že nájomca zistí na preberanom motorovom vozidle vady zjavné ale odstrániteľné, ktoré bránia riadnemu užívaniu motorového vozidla, nie je oprávnený takéto motorové 
vozidlo prevziať a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla až do okamihu dodania v zmysle tejto Zmluvy a VPZOL zodpovedajúceho a prevádzkyschopného motorového vozidla, 

prípadne do úplného odstránenia vád. Túto skutočnosť ihneď písomne oznámi prenajímateľovi a ten požiada predávajúceho o neodkladné odstránenie predmetných vád. V takomto prípade, na 
základe vzájomnej dohody s nájomcom, zabezpečí prenajímateľ pre nájomcu tzv. prekleňovacie vozidlo cestou predávajúceho až do doby odstránenia vád na predmete nájmu. Doba používania 
prekleňovacieho vozidla sa nezapočítava do nároku na čerpanie 25-dňového limitu používania náhradného vozidla. Najazdené km s prekleňovacím vozidlom sa nájomcovi započítajú do limitu km 

určeného v tejto Zmluve. Po oznámení odstránenia predmetných vád na vozidle zo strany prenajímateľa, resp. predávajúceho je nájomca povinný vrátiť prekleňovacie vozidlo predávajúcemu a 
opätovne prekontrolovať a preskúšať spôsobilosť predmetu nájmu v zmysle vyššie uvedených povinností vzťahujúcich sa na nájomcu podľa písm. a) tohto odseku. V prípade, že na vozidle boli 
všetky reklamované vady odstránené je nájomca povinný podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla s dátumom zhodným s dňom, kedy mu bolo poskytnuté prekleňovacie 

vozidlo.  

 c) V prípade ak nájomca zistí na preberanom motorovom vozidle neodstrániteľné vady, nie je oprávnený motorové vozidlo od predávajúceho prevziať, s povinnosťou ihneď písomne 
informovať prenajímateľa o tejto skutočnosti. V takomto prípade neplatia pre nájomcu sankcie uvedené v čl. I., ods. 4 týchto VPZOL, pričom prípadné nároky nájomcu na náhradu škody v súvislosti 

s porušením povinností predávajúceho si nájomca bude uplatňovať priamo u predávajúceho.  

 d) Všetky náklady a prípadné škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi z titulu nesprávneho postupu nájomcu pri preberaní (motorového vozidla, uplatňovaní vád) alebo oneskoreného 

uplatnenia práv, nesie nájomca.  

5. Nájomca prevezme motorové vozidlo od prenajímateľa na základe výzvy prenajímateľa , pričom je povinný riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami. Pri odovzdávaní a preberaní motorového 
vozidla obdrží nájomca od prenajímateľa prostredníctvom predávajúceho písomný súhlas a oprávnenie k používaniu motorového vozidla. Vozidlo bude pri odovzdaní a prevzatí vybavené evidenčným 

číslom vozidla (EČV). Zároveň nájomca obdrží od prenajímateľa osvedčenie o evidencii motorového vozidla (OEV) a doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia.  

6. V prípade, že nájomca neprevezme vozidlo od prenajímateľa v stanovenom termíne na základe výzvy prenajímateľa a ani v prenajímateľom určenom náhradnom termíne, je prenajímateľ 
oprávnený vyúčtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny vozidla, ktorú nájomca akceptuje a zaväzuje sa ju uhradiť. Toto ustanovenie sa neuplatní v prípade výskytu vád na vozidle 

podľa ods. 4 tohto článku. 

Článok III. 

Vlastníctvo a používanie motorového vozidla 

1. V technickom preukaze (TP) motorového vozidla a v OEV bude zapísaný ako držiteľ vozidla prenajímateľ. Počas doby nájmu je nájomca považovaný za užívateľa a prevádzkovateľa motorového 
vozidla a prenajímateľ za vlastníka vozidla. 

2.  Nájomca je povinný zabrániť vzniku práv tretích osôb k motorovému vozidlu. Nájomca je povinný písomne oznámiť okamžite prenajímateľovi uplatnenie nárokov tretích osôb na motorové vozidlo, 

oznámiť každé poškodenie motorového vozidla, krádež motorového vozidla alebo jeho súčastí , stratu alebo krádež EČV a OEV a pod.. Nájomca nesie všetky náklady na ochranu motorového vozidla 
proti presadzovaniu nárokov tretích osôb na predmet zmluvy. Pokiaľ si tretia osoba uplatňuje akékoľvek nároky voči prenajímateľovi ako vlastníkovi motorového vozidla, ktoré vznikli v súvislosti 
s užívaním vozidla nájomcom vrátane pokút od príslušného útvaru policajného zboru, postupuje sa v súlade s čl. IV. týchto VPZOL. Nájomca nesmie preniesť bez písomného súhlasu prenajímateľa 

práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a VPZOL na ďalšiu osobu. 

3.  Prenajímateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania Zmluvy nebude užívanie motorového vozidla nájomcom žiadnym spôsobom narušovať, prípadne sťažovať, a to ani prenajímateľom splnomocnenou 
osobou, s výnimkou prípadov vyplývajúcich z opomenutia alebo neplnenia si povinností zo strany nájomcu, ktoré by sťažili postavenie prenajímateľa ako vlastníka, prípadne by zakladali dôvodnú 

domnienku o užívaní motorového vozidla v rozpore s touto Zmluvou alebo z neplnenia povinností nájomcu vyplývajúcich z tejto Zmluvy a VPZOL.  

4. Nájomca je oprávnený používať motorové vozidlo len na území tých štátov, pre územie ktorých je motorové vozidlo poistené, s výnimkou štátov bývalého ZSSR, Rumunska a Albánska, na území 

ktorých štátov môže motorové vozidlo používať len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa a to i napriek tomu, že i pre územie týchto štátov je motorové vozidlo poistené.  

5. Ďalší prenájom, požičiavanie, výpožička a pod. motorového vozidla môže byť uskutočnené len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti zo 
strany nájomcu môže prenajímateľ okamžite vypovedať túto Zmluvu. 

6. a)Nájomca je povinný udržiavať motorové vozidlo v prevádzkyschopnom stave a to na vlastné náklady, pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak. Mimoriadnu pozornosť musí venovať 
dodržiavaniu podmienok výrobcu, týkajúcich sa obsluhy a údržby motorového vozidla. Taktiež musí dbať na bezpečnostné pravidlá stanovené výrobcom, prípadne plynúce zo všeobecne známych 
záväzných predpisov. 
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b) Nájomca je povinný dodržiavať plán údržby ( predpísané servisné prehliadky ) predpísaný výrobcom motorového vozidla. V prípade, ak nájomca nedodrží plán údržby pre dané motorové vozidlo, 
alebo neuplatní včas práva vyplývajúce zo záruky motorového vozidla a pod. zodpovedá za takto vzniknuté škody. Plán údržby vozidla predpísaný výrobcom je súčasťou dokumentácie k vozidlu 

(ďalej i servisná knižka). Nájomca je povinný vopred oznámiť prenajímateľovi všetky opravy a predpísané servisné prehliadky. 

c)Údržba vozidla a opravy vozidla môžu byť vykonané len autorizovanými servismi určenými prenajímateľom. V naliehavých prípadoch môže vykonať servisný zásah aj iný autorizovaný servis, avšak 
vždy so súhlasom prenajímateľa. Taktiež výmenu pneumatík môže vykonať len servis/pneuservis, ktorý určí prenajímateľ.  

d)V naliehavom prípade, ak vznikne potreba opravy vozidla v zahraničí postupuje nájomca v súlade s čl. IV. ods. 10. písm. d) týchto VPZOL. 

7.  Technické úpravy, doplnky a zmeny vybavenia motorového vozidla je nájomca oprávnený vykonať výhradne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa a na náklady 
prenajímateľa, ktoré budú následne rovnomerne zohľadnené nájomcovi v mesačnom nájomnom. Ak vykoná nájomca technické úpravy bez súhlasu prenajímateľa, je prenajímateľ oprávnený túto 

zmluvu vypovedať a odobrať motorové vozidlo nájomcovi a ak takto prenajímateľ po zistení tejto skutočnosti zmluvu nevypovie, je nájomca povinný mu uhradiť prípadné zníženie hodnoty 
motorového vozidla. Prípadné zvýšenie hodnoty motorového vozidla, ktoré vzniklo technickými úpravami a zmenami vybavenia bez súhlasu prenajímateľa, prechádza bez nároku na náhradu 
výdavkov do vlastníctva prenajímateľa. Zvýšenie, resp. zníženie hodnoty motorového vozidla stanoví, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak, súdny znalec určený prenajímateľom. Nájomca sa zaväzuje 

znalecký posudok akceptovať v plnom rozsahu a uhradiť prenajímateľovi náklady na jeho vypracovanie.  

8.  Nájomca je povinný používať, resp. prevádzkovať motorové vozidlo obvyklým spôsobom a v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi platnými v SR, (resp. platnými pre územie, na ktorom 
je motorové vozidlo zo strany nájomcu používané) s náležitou starostlivosťou a za účelom, pre ktorý je vozidlo určené a vybavené, v súlade s technickými a prevádzkovými predpismi a normami 

stanovenými výrobcom vozidla, pričom stupeň opotrebovania motorového vozidla musí takémuto používaniu zodpovedať. Náklady spojené so škodou, ktorá vznikne v rozdiele opotrebovania 
motorového vozidla, znáša nájomca. Prenajímateľ je oprávnený vykonávať kontrolu užívacích práv. Za týmto účelom je povinný vybaviť osobu, ktorá bude vykonávať kontrolu, plnou mocou, ktorou 
je táto osoba povinná sa preukázať. Touto osobou môže byť osoba právnická alebo fyzická (aj odlišná od prenajímateľa) a nájomca je povinný túto kontrolu strpieť a umožniť ju. V prípade zistenia, 

že motorové vozidlo je zo strany nájomcu užívané v rozpore s touto Zmluvou a VPZOL (čl. III. ods. 6. a ods. 8. týchto VPZOL) je prenajímateľ oprávnený okamžite vypovedať Zmluvu.  

9. a) Nájomca je povinný dodržiavať určený maximálny ročný kilometrový limit podľa Zmluvy. V prípade, že nájomca zistí po prvých troch mesiacoch plynutia Zmluvy, resp. i neskôr, v troch po 

sebe idúcich mesiacoch, že skutočne najazdené kilometre sa v prepočte na alikvotnú časť z ročného limitu kilometrov (jedna dvanástina ročného limitu km ako mesačná hodnota km) líšia od 
ročného limitu km o 20 % a viac určeného v Zmluve, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať prenajímateľa za účelom dohody o zmene ročného kilometrového limitu a zmene mesačných 
splátok.  

 b) Skutočne naviac alebo menej najazdené km pred zmenou mesačných splátok prenajímateľ vysporiada s nájomcom formou daňového ťarchopisu alebo dobropisu. Predmetná čiastka za 
naviac/menej najazdené km sa vypočíta ako súčet naviac/menej najazdených km krát cena za naviac/menej najazdené km. Výška celkového nároku nájomcu v prípade menej najazdených km 
v zmysle tohto ustanovenia písm. b) tohto odstavca a k nemu vystavený daňový dobropis, môže byť maximálne 332,- €.  

 c) V prípade nedodržania vyššie uvedenej oznamovacej povinnosti nájomcu a predčasného dosiahnutia celkového limitu kilometrov počas trvania Zmluvy určeného v Zmluve (ďalej len 
„celkový limit km“), sa bude postupovať v súlade s čl. VII. ods. 2 písm. d) týchto VPZOL.  

 d) V prípade, že prenajímateľ zistí podľa faktúr za servisné prehliadky vozidla a stavu km v tejto faktúre uvedenom, že počet najazdených km je o viac ako 20% vyšší, má právo zmeniť 

mesačné splátky a určiť nový ročný limit km. 

 e) Nájomca musí hlásiť poruchu tachometra prenajímateľovi do 24 hodín – nepočítajúc do toho víkendové dni a štátom uznané sviatky a dni pokoja. Po porade s nájomcom prenajímateľ určí 
počet kilometrov najazdených s poškodeným počítadlom. 

 f) Nájomca je povinný hlásiť prenajímateľovi skutočný stav najazdených kilometrov vždy k 31.12. bežného roka počas celej doby trvania Zmluvy. V prípade, že prenajímateľ pri tejto 
príležitosti zistí, že počet najazdených kilometrov je o viac ako 20% vyšší/nižší, má právo zmeniť mesačné splátky a určiť nový ročný limit km. 

10. Náklady súvisiace so stratou OEV, EČV a ich následným zabezpečením, vydaním a vystavením, alebo náklady za zabezpečenie zmeny alebo zápisu v technickom preukaze a OEV hradí 

nájomca. Pri prípadnom zaťažení prenajímateľa vyššie uvedenými nákladmi, účtuje ich tento nájomcovi a nájomca sa ich zaväzuje uhradiť.  

Článok IV. 

Podmienky nájmu 

1.  Mesačné splátky sa v zmysle Zmluvy a týchto VPZOL delia na mesačné nájomné, mesačné nájomné rozšírené podľa požiadaviek nájomcu a ceny služieb podľa požiadaviek nájomcu. 

2.  Mesačné nájomné zahŕňa : náklady a zisk prenajímateľa (v tom amortizácia, úrok, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie v zmysle a v rozsahu uvedenom v čl. V. týchto VPZOL, cestnú 

daň, koncesionársky poplatok a poplatok za správu Zmluvy atď). Poistné, poplatky a dane sú kalkulované podľa platných cenových podmienok ku dňu vzniku nájomného vzťahu. V prípade, že 
v priebehu plynutia nájomného vzťahu dôjde k zmene sadzieb za tieto poplatky, nájomca v tejto súvislosti akceptuje úpravu výšky mesačného nájomného zo strany prenajímateľa. Mesačné nájomné 
môže byť podľa požiadavky nájomcu rozšírené o pripoistenie náhradného vozidla.  

3.  Podľa požiadavky nájomcu môže byť súčasťou mesačných splátok taktiež cena služieb, a to poplatok za diaľničnú známku (pre územie Slovenskej republiky) a/alebo predpísané servisné 
prehliadky a/alebo servisné opravy vrátane predpísaných servisných prehliadok a/alebo náhradné pneumatiky (letné alebo zimné). 

4.  Predpísané servisné prehliadky, (iba v prípade, že mesačné splátky podľa špecifikácie v Zmluve sú rozšírené podľa požiadavky nájomcu o zabezpečenie predpísaných servisných prehliadok) sa 

vykonávajú za nasledovných podmienok:  

Náklady súvisiace s predpísanými servisnými prehliadkami stanovenými výrobcom v rozsahu uvedenom v servisnej knižke k motorovému vozidlu hradí prenajímateľ , pričom všetky opravy a položky 
nad rámec týchto predpísaných servisných prehliadok je povinný znášať nájomca. V prípade, že týmito nákladmi bude zaťažený prenajímateľ, tento ich vyúčtuje nájomcovi a nájomca sa ich týmto 

zaväzuje prenajímateľovi uhradiť bezprostredne po ich vyúčtovaní.  

5. Servisné opravy vrátane predpísaných servisných prehliadok (iba v prípade, že mesačné splátky podľa špecifikácie v Zmluve sú rozšírené podľa požiadavky nájomcu o zabezpečenie servisných 
opráv vrátane predpísaných servisných prehliadok) sa vykonávajú za nasledovných podmienok:  

a) Prenajímateľ uhradí náklady, ktoré vzniknú z dôvodov predpísanej servisnej prehliadky ako aj z dôvodov opravy vozidla v rozsahu bežného opotrebenia vozidla prevádzkou aj nad rámec 
predpísaných servisných prehliadok.  

b) Všetky náklady na opravy a náhradné diely, ktoré vznikli podľa informácie servisného technika z dôvodu, že nájomca preukázateľne nešetrne zaobchádza s vozidlom alebo sa o vozidlo nestará, 

hradí nájomca.  

6.  Náhradné vozidlo, (iba v prípade, že mesačné splátky podľa špecifikácie v Zmluve sú rozšírené podľa požiadavky nájomcu o zabezpečenie pripoistenia náhradného vozidla) sa nájomcovi v zmysle 

Zmluvy a týchto VPZOL poskytuje za nasledovných podmienok:  

a) Nájomca má nárok na náhradné vozidlo v prípade nepojazdnosti motorového vozidla z dôvodu technickej poruchy alebo poškodenia motorového vozidla haváriou ( pri krádeži nie je nárok na 
náhradné vozidlo a pri totálnej škode len na obdobie, pokiaľ poisťovňa určí, že sa jedná o totálnu škodu), pokiaľ predpokladaná doba opravy bude minimálne 24 hodín a viac. Maximálna doba 

poskytnutia náhradného vozidla je 25 dní v priebehu jedného roka, pričom rok sa počíta vždy od dňa odovzdania a prevzatia motorového vozidla (predmetu nájmu) a od rovnakého dátumu (t.j. 
rovnaké číselné označenie dňa a mesiaca ) nasledujúceho roka začína plynúť rok nasledujúci. Maximálny denný limit úhrady nákladov za zapožičanie vozidla si nájomca zvolí v objednávke vozidla a 
služieb. Náklady za nájom, ktoré súvisia s používaním náhradného vozidla do vyčerpania maximálnej doby poskytnutia náhradného vozidla 25 dní v priebehu jedného roka budú hradené servisu zo 

strany prenajímateľ.  

b) Pri krádeži motorového vozidla nájomca nemá nárok na poskytnutie náhradného vozidla za podmienok a v rozsahu uvedenom v odst. 6a) tohto článku vôbec.Pri totálnej škode má nájomca nárok 
na náhradné vozidlo za podmienok a v rozsahu podľa odst. 6a) tohto článku len na obdobie, pokiaľ poisťovňa určí (vystaví potvrdenie) o totálnej havárii (škode).  

c) V prípade dlhšej doby nepojazdnosti motorového vozidla ako 25 dní počas jedného roka môže nájomca požiadať o predĺženie poskytnutia (nájmu) náhradného vozidla až do ukončenia opravy. 
Náklady za nájom náhradného vozidla za čas dlhší ako 25 dní za jeden rok hradí nájomca a tieto budú nájomcovi vyúčtované zo strany servisu pri vrátení náhradného vozidla. Na základe požiadavky 
nájomcu a po následnej dohode medzi prenajímateľom servisom a nájomcom, môžu byť tieto náklady na nájomnom, vzniknuté nad dohodnutý rámec maximálnej doby poskytnutia náhradného 

vozidla 25 dní podľa ods. 6 písm. a) tohto článku vyfakturované zo strany servisu prenajímateľovi, avšak prenajímateľ ich bude v pnej výške refakturovať nájomcovi, ktorú skutočnosť nájomca 
akceptuje a zaväzuje sa predmetné náklady prenajímateľovi uhradiť.  

d) Ak sú splnené podmienky pre poskytnutie náhradného vozidla, t.j. vozidlo bude minimálne 24 hodín nepojazdné kvôli technickej poruche, alebo kvôli oprave po poistnej udalosti, oznámi nájomca 

prenajímateľovi túto skutočnosť a zároveň ho požiada o zabezpečenie náhradného vozidla, tento mu ho prostredníctvom autorizovaného servisu zabezpečí do 24 hodín od požiadania ( okrem 
sviatkov a dní pracovného pokoja). Vozidlo si nájomca prevezme priamo v servise, ktorý vykonáva opravu motorového vozidla, (t.j.v autorizovanom servise uvedenom v zozname servisov, ktorý je 
súčasťou súboru dokumentácie pre vodičov), resp. u subjektu podľa určenia prenajímateľa a na tom istom mieste ho po skončení dohodnutej doby odovzdá, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. Ako náhradné vozidlo sa nájomcovi poskytne vozidlo, ktoré môže byť maximálne o triedu nižšie. 

e) Zodpovednosť za škody na náhradnom vozidle a ďalšie práva a povinnosti vzťahujúce sa k užívaniu náhradného vozidla zo strany nájomcu sa riadia Zmluvou o nájme náhradného vozidla 

uzavretou medzi servisom, resp. určeným iným subjektom v zmysle ods. 6. písm. d) tohto článku (t.j. prenajímateľom náhradného vozidla) prenajímateľom ( t.j. nájomcom náhradného vozidla) a 
nájomcom (t.j. osobou oprávnenou používať náhradné vozidlo) a Všeobecnými podmienkami nájmu náhradného vozidla, pričom vzájomné práva a povinnosti neupravené týmito zmluvnými 
dojednaniami sa riadia týmito VPZOL.  

f) Nájomca berie na vedomie a zaväzuje sa užívať náhradné vozidlo v zmysle zmluvných dojednaní medzi nájomcom a servisom upravujúcich poskytnutie náhradného vozidla, ďalej v zmysle 
pokynov a usmernení servisu, resp. určeným iným subjektom v zmysle odst. 6 písm. d) tohto článku ktorému vozidlo vlastnícky patrí, alebo ktorý ho pre nájomcu zabezpečil. V prípade porušenia 
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týchto povinností ako aj spôsobenia škody na náhradnom vozidla, zodpovedá nájomca priamo tomuto servisu, najmä je povinný uhradiť nájomca pri poškodení náhradného vozidla všetky položky za 
opravu, ktoré neboli kryté poisťovňou. V rovnakom rozsahu je nájomca povinný znášať spoluúčasť na škode v prípade poistnej udalosti na náhradnom vozidle. Pokiaľ poisťovňa kráti poistné plnenie 

z dôvodu porušenia všeobecných poistných podmienok alebo iných povinností zo strany nájomcu, rozdiel medzi výškou takto vzniknutej škody na náhradnom vozidle a plnením poisťovne (v prípade, 
že nimi bude zaťažený prenajímateľ) je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať nájomcovi a nájomca sa ho zaväzuje uhradiť.  

g) Nárok na náhradné vozidlo je len na území Slovenskej republiky. 

7.  Náhradné pneumatiky (iba v prípade, že mesačné splátky podľa špecifikácie v Zmluve sú rozšírené podľa požiadavky nájomcu o zabezpečenie náhradných pneumatík) sa poskytujú za 
nasledovných podmienok: 

a)  Nájomca má nárok na sadu zimných pneumatík ( v prípade rozhodnutia prenajímateľa i na náhradných plechových diskoch - 4 ks) a na výmenu letných resp. zimných pneumatík 

opotrebovaných na predpísanú hodnotu, najskôr vždy po odjazdení minimálne 40 000 km na tej ktorej sade pneumatík. Výmena zimných pneumatík za letné a naopak, resp. výmena diskov so 
zimnými pneumatikami za disky s letnými pneumatikami a naopak, bude vykonaná na náklady prenajímateľa vždy 2 krát za rok, pričom prenajímateľ zabezpečí na svoje náklady uskladnenie 
nepoužívaných diskov a pneumatík v určenom servise. Náklady na opravu defektov a opravu/výmenu pneumatiky z dôvodu poškodenia mimo dohodnutý limit hradí nájomca. 

b) Za skutočnosť, že na vozidle sú namontované pneumatiky, ktoré svojím opotrebením vyhovujú predpisom platným v tej krajine, v ktorej je vozidlo používané, zodpovedá nájomca. Nájomca 
zodpovedá taktiež za to, že vozidlo bude mať namontované zodpovedajúce zimné /letné pneumatiky v závislosti od ročného obdobia. Všetky prípadné sankcie (peňažné pokuty a pod.), ktoré uloží 
príslušný orgán policajného zboru kvôli nedodržaniu tohoto ustanovenia znáša nájomca.  

8.  Diaľničná známka pre územie Slovenskej republiky (iba v prípade, že mesačné splátky podľa špecifikácie v Zmluve sú rozšírené podľa požiadavky nájomcu o zabezpečenie diaľničnej známky) sa 
poskytuje za nasledovných podmienok: 

a) Nájomca prevezme vozidlo s nalepenou diaľničnou známkou pre územie Slovenskej republiky na obdobie prvého roka u predajcu. Diaľničné známky na ďalšie roky trvania nájmu zabezpečí 

prenajímateľ a včas ich zašle nájomcovi. 

b) Náklady na diaľničnú známku sú zahrnuté v cene služieb podľa platných cenových podmienok ku dňu vzniku nájomného vzťahu. V prípade, že v priebehu plynutia nájomného vzťahu dôjde 

k zmene výšky poplatku za diaľničné známky, nájomca v tejto súvislosti akceptuje úpravu mesačnej splátky, alebo jednorazové vyúčtovanie rozdielu.  

9. V prípade vzniku záručných závad je nájomca povinný postupovať podľa nasledovných podmienok:  

a) Nájomca je splnomocnený prenajímateľom uplatniť nárok na odstránenie záručných vád u predávajúceho. Prvé uplatnenie nárokov z technickej vady u predávajúceho vykoná nájomca sám, 

v prípade potreby opätovného uplatnenia tej istej záručnej vady vstupuje do reklamačného konania prenajímateľ na základe písomného oznámenia nájomcu o tejto skutočnosti, pokiaľ z povahy veci 
nevyplýva, že pre zamedzenie možnej škody je nevyhnutné , aby nájomca konal sám. V prípade, že je záručná vada odstránená, náklady spojené s jej odstránením rieši prenajímateľ v spolupráci 
s predávajúcim. Predmetné dojednanie platí výslovne len pre záručné vady, t.j. vady na vozidle vzniknuté bez zavinenia nájomcu, pričom záručná vada je taká vada, ktorá vznikla na vozidle počas 

trvania záruky poskytovanej výrobcom vozidla. 

b) V prípade vady na vozidle vzniknutej zavinením nájomcu napr. nesprávnym používaním vozidla , neoprávneným zásahom do vozidla a pod., znáša náklady súvisiace s odstránením týchto vád sám 
nájomca. V prípade, že týmito nákladmi bude zaťažený prenajímateľ, tento ich vyúčtuje nájomcovi a nájomca sa ich týmto zaväzuje prenajímateľovi uhradiť bezprostredne po ich vyúčtovaní.  

10.  Opravy motorového vozidla a jeho údržba sa vykonávajú za nasledovných podmienok: 

a) Opravy motorového vozidla, a jeho údržbu je nájomca povinný vykonávať vlastným menom a na vlastné náklady, pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, a to výhradne v servisných 
zariadeniach, ktoré sú autorizované výrobcom motorového vozidla. 

a) Nájomca berie na vedomie, že náklady na servisný zásah prevyšujúce čiastku 66,- € bez DPH, ako i jeho rozsah je servis povinný odsúhlasiť s prenajímateľom. Prenajímateľ je oprávnený uvedenú 
maximálnu výšku zmeniť, pričom takto upravenú výšku oznámi nájomcovi.  

b) Nájomca vždy hradí nasledovné poplatky súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami motorového vozidla : umývanie, leštenie, čistenie interiéru a garážovanie vozidla, poplatky za parkovanie, 

poplatky za používanie ciest – diaľničné nálepky mimo územia Slovenskej republiky, ďalšie náklady na opravy mimo pracovnej doby prevedené za zvláštne tarify na žiadosť nájomcu, náklady na 
opravy dielov, ktoré boli do motorového vozidla nainštalované dodatočne nájomcom na jeho náklady, dodatočné náklady spojené so špeciálnymi nátermi a rozpoznávacími označeniami na vozidle, 
náklady na odtiahnutie havarovaného vozidla, vozidla nepojazdného z technických dôvodov či nepojazdného vozidla v dôsledku nedbalosti alebo neoprávneného užívania vozidla nájomcom, ak 

takéto náklady nekryje kreditný zošit cestnej asistenčnej služby alebo poisťovňa, dodanie pneumatík mimo bežnej výmeny, výdavky spojené so stratou kľúčov alebo diaľkového ovládania zámkov, 
ďalšie náklady súvisiace s vlastníctvom a užívaním motorového vozidla ako sú sankcie, pokuty alebo nároky tretích osôb. Pri prípadnom zaťažení prenajímateľa vyššie uvedenými nákladmi, vyúčtuje 

ich tento nájomcovi a nájomca sa zaväzuje ich uhradiť. 

c) Ustanovenia ods. 10 písm. c) tohto článku platia obdobne i pre servisné zásahy v zahraničí. V zahraničí je možné vykonať iba neodkladné opravy vád, ktoré znemožňujú vodičovi pokračovať 
v jazde alebo vád, u ktorých hrozí zväčšenie rozsahu škody na vozidle v prípade ak nebudú okamžite odstránené. V prípade vzniku vád v zahraničí je nájomca povinný kontaktovať ihneď 

prenajímateľa. Nájomca je oprávnený zabezpečiť opravu v nevyhnutnom rozsahu potom, ako mu ju prenajímateľ ( faxom, telefonicky ) schválil. Náklady na opravu v zahraničí uhradí nájomca sám a 
vo vlastnom mene. Nájomca má právo na úhradu týchto nákladov od prenajímateľa na základe refakturácie (iba za splnenia povinnosti, že doloží prenajímateľovi originál dokladu o zaplatení a 
vykonaní opráv v zahraničí) protihodnotou v €, avšak len u takých servisných zásahov, ktoré v súlade s týmito VPZOL hradí prenajímateľ v tuzemsku Pokiaľ vznikne potreba súrnej opravy v zahraničí 

v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja, a nájomca sa v týchto dňoch nemôže skontaktovať s prenajímateľom, je nájomca oprávnený nechať vykonať neodkladné opravy vád 
znemožňujúce mu pokračovanie v jazde alebo vád, u ktorých hrozí zväčšenie rozsahu škody v prípade, ak nebudú odstránené okamžite. Vykonanie takejto opravy, jej rozsah a cenu je nájomca 
povinný nahlásiť prenajímateľovi ( faxom, telefonicky) najbližší pracovný deň. 

11. Prenajímateľ nezodpovedá za žiadnu dielčiu vlastnosť alebo spôsobilosť motorového vozidla, obzvlášť za jeho vhodnosť na použitie predpokladané nájomcom, a teda ani za to, či je 
použitie motorového vozidla v súlade s úradným osvedčením, právnymi predpismi a príslušnými normami. 

12. Prenajímateľ neručí žiadnym spôsobom za zmluvné záväzky nájomcu, dotýkajúce sa predmetu Zmluvy (motorového vozidla). Prenajímateľ ďalej nezodpovedá za akékoľvek škody 

vzniknuté z dôvodu vadnej dodávky alebo fungovania (prevádzky) motorového vozidla (prevádzkové riziká). 

13. Prenajímateľ nezodpovedá za technické vady motorového vozidla. Nájomca nemôže voči prenajímateľovi uplatňovať nárok na náhradu škôd spojenú s odstránením technických vád 
motorového vozidla, resp. vadného plnenia a ani nároky vyplývajúce mu zo záruky. 

14. V prípade opráv motorového vozidla koná, ako je vyššie uvedené, nájomca sám, čím berie na seba zodpovednosť za riadne vykonanie opráv, ktoré zabezpečí na svoje náklady, pokiaľ nie 
je v tejto Zmluve dohodnuté inak. Nájomca je povinný pri výskyte vád na vozidle, pri jeho opravách, prípadne situáciách, kedy je motorové vozidlo mimo prevádzky, platiť dohodnuté mesačné 

splátky v dohodnutých termínoch. 

15. Uplatnenie vád u predávajúceho vykoná nájomca v zmysle tejto Zmluvy, VPZOL a po dohode s prenajímateľom. V prípade potreby opravy ako i v prípade potreby obhliadky vozidla pre 
potreby určenia vady, vadného plnenia, alebo škody na predmete nájmu, je nájomca povinný sám, alebo na základe pokynov prenajímateľa, predávajúceho, alebo servisu pristaviť vozidlo a znášať 

obmedzenia nevyhnutne spojené s vykonaním vyššie uvedených úkonov. Pre potreby určenia vady, vadného plnenia alebo škody na predmete Zmluvy pri ich neakceptovaní predávajúcim alebo 
nájomcom, prenajímateľ je oprávnený objednať odborný posudok na náklady nájomcu, ktorého výsledky budú pre nájomcu záväzné a akceptované. V prípade preukázanej oprávnenosti potreby 
opravy vadného plnenia nezavineného nájomcom, náklady spojené opravou a náklady s odborným posudkom znáša prenajímateľ.  

16. Všetky náhradné diely a ďalšie dodávky k predmetnému motorovému vozidlu realizované v súvislosti s odstránením vád a škôd na motorovom vozidle a zabezpečené na motorovom 
vozidle nájomcom počas doby účinnosti Zmluvy, sa stávajú majetkom prenajímateľa, pričom táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu mesačných splátok. 

17. Nájomca ako prevádzkovateľ je povinný v plnom rozsahu nahradiť prípadné škody ktoré vzniknú v súvislosti s požiadavkami tretích osôb z dôvodu škôd priamych i nepriamych 

spôsobených prevádzkou motorového vozidla, či už tieto škody zasiahnu tretiu osobu, prenajímateľa alebo samotného nájomcu. 

Článok V. 

Poistenie 

1. Prenajímateľ je povinný na svoje náklady a zodpovednosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej povinné zmluvné 
poistenie) a pravidelne na svoje náklady platiť poistné v súlade so zákonnou úpravou pre územie Slovenska. V prípade cesty nájomcu mimo územia Slovenska, je nájomca povinný písomne požiadať 
prenajímateľa o zabezpečenie potvrdenia o uzavretí povinného zmluvného poistenia pre zahraničie pre prípad spôsobenia škody v zahraničí. Prenajímateľ v termíne do 5 dní od obdržania žiadosti 

nájomcu zašle/odovzdá nájomcovi predmetné potvrdenie. V prípade, že nájomca použije motorové vozidlo mimo územia Slovenska bez zabezpečenia povinného zmluvného poistenia v zmysle vyššie 
uvedeného, nesie sám zodpovednosť za prípadné škody a sankcie ním a motorovým vozidlom spôsobené.  

2.  Prenajímateľ havarijne poistí motorové vozidlo v poisťovni uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla tak, aby motorové vozidlo bolo poistené počas celej doby trvania nájmu proti 

rizikám: havária (poškodenie), totálna havária (zničenie), krádež, živelná udalosť, vandalizmus a pod.(ďalej havarijné poistenie).  

3.  Havarijné poistenie na motorové vozidlo dojednáva a poistnú zmluvu s poisťovňou uzatvára prenajímateľ a to pre územie Európy so spoluúčasťou maximálne 5 %, minimálne 166,-€. 

4. Prenajímateľ zabezpečí riadne a včasné platenie poistného príslušnej poisťovni počas trvania doby nájmu. V prípade predčasného ukončenia zmluvy podľa čl. VII. týchto VPZOL je prenajímateľ 
oprávnený od nájomcu požadovať úhradu poistného až do doby , pokiaľ bude za predmetné motorové vozidlo platené poistné prenajímateľom príslušnej poisťovni. 

5.  V prípade, že má byť motorové vozidlo používané mimo územia Európy, je nájomca povinný vopred písomne požiadať prenajímateľa o súhlas s užívaním vozidla na takomto území a o pripoistenie 

vozidla pre takéto územie. Prenajímateľ je v prípade uzavretia takéhoto pripoistenia motorového vozidla oprávnený vyúčtovať nájomcovi poistné na toto pripoistenie, ktoré sa nájomca zaväzuje 
prenajímateľovi uhradiť.  
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6. V prípade technických úprav vozidla, dodatočne namontovaných doplnkov do vozidla a zmien vo vybavení vozidla, v zmysle čl. III., ods. 7. týchto VPZOL, prenajímateľ zabezpečí ich 
dopoistenie/pripoistenie. Navýšené poistné prenajímateľ zohľadní, zakalkuluje a vyúčtuje nájomcovi v príslušných mesačných splátkach.  

7. Nájomca je povinný oboznámiť sa s poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne, ktoré sa vzťahujú na havarijné poistenie vozidla, prípadne inými zmluvnými dojednaniami 
k havarijnému a úrazovému poisteniu príslušnej poisťovne a svoj súhlas s týmito všetkými zmluvnými dojednaniami potvrdí v protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla podpísaním tohto protokolu. 
Nájomca sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať a akceptovať predmetné zmluvné dojednania k havarijnému poisteniu motorového vozidla a v prípade poistnej udalosti ako aj v prípade ostatného 

styku s poisťovňou postupovať a riadiť sa predmetnými všeobecnými poistnými podmienkami, pričom bude dbať, aby poistná udalosť na vozidle nenastala. Pokiaľ takáto udalosť hrozí, je nájomca 
povinný odvrátiť ju na svoje náklady alebo obmedziť výšku vzniknutej škody podľa svojich možností. Všetky povinnosti vo všeobecných poistných podmienkach, príp. v iných zmluvných 
dojednaniach, vzťahujúce sa na prenajímateľa ako poisteného, sa považujú i za povinnosti nájomcu. Pokiaľ poisťovňa kráti poistné plnenie z dôvodu porušenia všeobecných poistných podmienok 

alebo iných povinností zo strany nájomcu, rozdiel medzi výškou takto vzniknutej škody prenajímateľa a plnením poisťovne je prenajímateľ oprávnený vyúčtovať nájomcovi a nájomca sa ho zaväzuje 
uhradiť. 

8.  Nájomca je povinný písomne oznámiť prenajímateľovi každú poistnú udalosť ako i oznámiť mu predpokladaný rozsah škody a riadiť sa jeho prípadnými pokynmi. Nájomca je tiež povinný 

informovať prenajímateľa o okolnostiach vzniku poistnej udalosti a zaväzuje sa poskytnúť mu súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti 

9. a) V prípade, že nastane poistná udalosť je nájomca povinný pod následkom zodpovednosti za škodu neodkladne oznámiť poistnú udalosť príslušnému útvaru policajného zboru a doklad o 
oznámení poistnej udalosti príslušnému útvaru policajného zboru neodkladne preukázať a odovzdať prenajímateľovi. Súčasne je nájomca povinný vyplniť príslušné tlačivá ( hlásenie ) o poistnej 

udalosti a odovzdať ich prenajímateľovi, resp. ním poverenej osobe. Pokiaľ je vozidlo po havárii pojazdné, nájomca sa zaväzuje pristaviť motorové vozidlo na vykonanie opravy výlučne do 
autorizovaného servisu pre príslušnú značku vozidla, resp. do servisu v zmysle pokynov prenajímateľa, pričom sa zaväzuje postupovať podľa usmernení prenajímateľa. Pokiaľ je vozidlo po havárii 
nepojazdné, odťah vozidla do autorizovaného servisu zabezpečí nájomca. Náklady súvisiace s odťahom budú nájomcovi zo strany prenajímateľa preplatené a to do výšky nákladov uznaných 

poisťovňou v zmysle poistných podmienok. Nájomca je povinný v dobe do odtiahnutia nepojazdného vozidla zabezpečiť vozidlo pred jeho ďalším poškodením. V prípade poistnej udalosti – havárie, 
krádeže alebo totálnej havárie, samotné následné konanie s príslušnou poisťovňou týkajúce sa poistnej udalosti vedie prenajímateľ. Prípadné konanie s príslušným útvarom policajného zboru alebo 

inými subjektami vedie nájomca.  

 b) V prípade, že nastane poistná udalosť spôsobená nájomcom, je nájomca povinný, pod následkom plnej zodpovednosti za vzniknuté škody vzniknutej nesplnením si tejto povinnosti, 
neodkladne oznámiť poistnú udalosť poisťovni, v ktorej je uzatvorené povinné zmluvné poistenie a uskutočniť všetky úkony v zmysle tohto čl. V. týchto VPZOL. 

10. a) V zmysle vyššie uvedených ustanovení týchto VPZOL ako i dojednaných poistných podmienok, na poistné plnenie od poisťovne v prípade akejkoľvek poistnej udalosti má právo 
prenajímateľ ako poistený, čo nájomca v plnom rozsahu akceptuje.  

 b) Prenajímateľ sa zaväzuje vysporiadať náklady za opravu vozidla voči servisu v plnej výške. Prenajímateľ je oprávnený od nájomcu, po vysporiadaní poistnej udalosti s poisťovňou, 

následne požadovať úhradu za akékoľvek poisťovňou neuznané náklady netýkajúce sa poistnej udalosti, tiež ostatné náklady ( v tom i poplatok za uskladnenie motorového vozidla v servise po 
termíne ukončenia opravy) vzniknuté v súvislosti s opravou motorového vozidla, spoluúčasť, pokiaľ táto nebude prenajímateľovi zaplatená poisťovňou ako aj krátenie poistného plnenia z dôvodu 
porušenia všeobecných poistných podmienok alebo iných povinností nájomcu v zmysle vyššie uvedeného. Vydanie motorového vozidla nájomcovi po oprave bude zo strany autorizovaného servisu 

možné len so súhlasom prenajímateľa.  

 c) V prípade havárie, krádeže a zničenia motorového vozidla sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení čl. VI. a VII. týchto VPZOL.  

11.  Za zničenie, stratu, poškodenie a znehodnotenie motorového vozidla a jeho výbavy, ktoré nie je kryté poistnou zmluvou, zodpovedá nájomca prenajímateľovi aj bez vlastného zavinenia. 

Za priame a nepriame škody, ktoré vznikli nájomcovi alebo iným osobám použitím motorového vozidla, prerušením jeho použitia alebo jeho odobratím, zodpovedá prenajímateľ len v prípade, ak 
tieto škody boli spôsobené porušením povinností prenajímateľa, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy a VPZOL. 

12.  Nájomca je oprávnený a povinný konať pri vybavovaní poistnej udalosti v zmysle tejto Zmluvy a VPZOL tak, aby nedošlo ku kráteniu oprávnených nárokov prenajímateľa. Za prípadné 

rokovanie pri vybavovaní poistnej udalosti v mene prenajímateľa nepatrí nájomcovi odmena. Náhrada nákladov prináleží nájomcovi iba vtedy, ak je vopred písomne prenajímateľom odsúhlasená. 

Článok VI. 

Mesačné splátky 

1. a) Nájomca je povinný platiť mesačné splátky včas a v dohodnutej výške v zmysle Zmluvy alebo splátkového kalendára. Výška mesačnej splátky na splátkovom kalendári sa môže odlišovať 
od predbežnej kalkulácie výšky mesačnej splátky na Zmluve v dôsledku zaokrúhľovania na centy alebo v dôsledku rozdielu v cene objednaného a prevzatého vozidla. Dohodnutá predbežná výška 

mesačnej splátky uvedená v Zmluve je záväzná až do doby obdržania splátkového kalendára. Za účelom platenia mesačných splátok sa nájomca zaväzuje zriadiť trvalý platobný príkaz a smerovať 
platby na účet prenajímateľa, uvedený v Zmluve, alebo inak určený prenajímateľom v časových termínoch uvedených v ods. 2 tohto článku. Ako variabilný symbol uvedie nájomca číslo Zmluvy. Pri 
nedodržaní tohto ustanovenia je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi čiastku 17,-€ za náklady spojené s identifikáciou platby titulom dojednanej zmluvnej pokuty. Prenajímateľ je oprávnený 

jednostranne zmeniť výšku mesačných splátok v prípadoch, ak na základe všeobecne záväzného predpisu budú v priebehu platnosti Zmluvy zavedené nové dane a poplatky, ktoré sa budú 
vzťahovať na vlastníctvo a nájom motorového vozidla a/alebo ak budú zvýšené dane, poplatky a pod. oproti úrovni platnej v čase uzavretia Zmluvy a/alebo ak dôjde k zmene ceny prevzatého 
vozidla oproti cene objednaného vozidla. Takto stanovené mesačné splátky sú pre nájomcu záväzné od dátumu určeného v splátkovom kalendári, ktorý prenajímateľ bez zbytočného odkladu doručí 

nájomcovi. Nájomca je povinný dodržiavať takto upravený splátkový kalendár. Kalkulácia mesačných splátok bude vychádzať z nadobúdacej ceny vozidla uvedenej v protokole o prevzatí a 
odovzdaní vozidla a/alebo vo faktúre predávajúceho za predmetné vozidlo a bude určená rovnakým spôsobom, ako bol použitý pri výpočte predbežnej ceny. 

 b) Platba poštovými poukážkami sa vylučuje a prípadná úhrada cestou poštovej poukážky sa nemusí považovať za uhradenie mesačnej splátky. 

 c) Kópiou zriadeného trvalého príkazu v prospech prenajímateľa sa nájomca preukáže u predávajúceho pri preberaní motorového vozidla. 

 d)  Daňový doklad (splátkový kalendár) k mesačným splátkam vyhotoví prenajímateľ nájomcovi do 15 dní od prevzatia motorového vozidla za splnenia si všetkých povinností, súvisiacich s 
prevzatím vozidla (viď čl. II., ods. 1. a 2. týchto VPZOL). V prípade, že niektorá z vyššie uvedených povinností, súvisiacich s prevzatím vozidla, nebola splnená, splátkový kalendár bude zaslaný 

nájomcovi až po splnení si vyššie uvedených povinností. 

2. Prvú mesačnú splátku uhradí nájomca pred prevzatím motorového vozidla ( tak, aby bola prvá mesačná splátka uhradená najneskôr v deň prevzatia motorového vozidla) na účet prenajímateľa 
uvedený v Zmluve. Deň prevzatia motorového vozidla nájomcom od prenajímateľa , uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla, je rozhodujúcim dňom pre určenie splatnosti pre ďalšie 

mesačné splátky, ktorých splatnosť je určená vždy v ten deň príslušného mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom prevzatia motorového vozidla. Ak v príslušnom mesiaci nie je deň, ktorý sa číselne 
zhoduje s dňom prevzatia vozidla v dôsledku menšieho počtu dní, pripadne deň splatnosti druhej mesačnej splátky a ďalších mesačných splátok na posledný deň príslušného mesiaca. Ak deň 

splatnosti druhej mesačnej splátky a ďalších mesačných splátok v zmysle vyššie uvedeného, prípadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.  

3. Všetky prípadné pohľadávky (zmluvná pokuta, pokuty penále, poplatky z omeškania, položky neuznané poisťovňou vrátane spoluúčasti, náklady vzniknuté prenajímateľovi z neplnenia tejto 
Zmluvy v zmysle týchto VPZOL a iné v zmysle podmienok dojednaných v Zmluve a VPZOL) prenajímateľa voči nájomcovi sú splatné do desiateho dňa po ich vyúčtovaní prenajímateľom. 

4. V prípade omeškania nájomcu s platením mesačnej splátky alebo iného finančného záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy a VPZOL voči prenajímateľovi, prenajímateľ písomne vyzve nájomcu na 
úhradu dlžnej splátky upomienkou, za ktorú upomienku je oprávnený požadovať od nájomcu sankčný poplatok za zaslanie upomienky vo výške 8,- €/každá upomienka. Súčasne má prenajímateľ 
právo uplatniť poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Prenajímateľ je taktiež oprávnený požadovať od nájomcu uhradiť aj všetky výdavky spojené s 

vymáhaním pohľadávok (dlžné splátky), poplatky z omeškania a iných finančných záväzkov a zaistením predmetu Zmluvy pri predčasnom ukončení Zmluvy uvedené v čl. VII. týchto VPZOL. 
Prenajímateľ je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči nájomcovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy tretej osobe. Uhradením poplatku z omeškania nezaniká právo prenajímateľa na prípadnú 
náhradu škody, ktorá prenajímateľovi v tejto súvislosti vznikla. 

5. Nájomca nie je povinný platiť mesačné splátky pri splnení nasledovných podmienok : 

a) pri krádeži motorového vozidla v zmysle článku VII. ods. 3. písm. a) týchto VPZOL alebo 

b) pri zničení, alebo totálnej havárii motorového vozidla, v zmysle článku VII. ods. 3 písm. c) týchto VPZOL alebo 

6. Pre včasnosť úhrad je rozhodujúci deň pripísania finančnej čiastky na účet prenajímateľa. 

7. Prenajímateľ je oprávnený započítať akúkoľvek pohľadávku nájomcu z iných Zmlúv a/alebo zmlúv o finančnom leasingu motorového vozidla (leasingových zmlúv) a to buď na 
živých/prebiehajúcich/plynúcich Zmluvách a/alebo leasingových zmluvách alebo predčasne alebo riadne ukončených Zmluvách a/alebo leasingových zmluvách nájomcu oproti svojim splatným 

pohľadávkam voči nájomcovi a to buď na živých/prebiehajúcich/plynúcich Zmluvách a/alebo leasingových zmluvách alebo predčasne alebo riadne ukončených Zmluvách a/alebo leasingových 
zmluvách nájomcu, ktoré sa považujú za spoločný záväzok nájomcu voči prenajímateľovi . 

Článok VII. 

Predčasné ukončenie zmluvy 

1. Nájomca nie je oprávnený zmluvu jednostranne predčasne vypovedať ani zrušiť, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak.  

2. a) Prenajímateľ je oprávnený Zmluvu jednostranne predčasne ukončiť s okamžitou platnosťou, ak je nájomca v omeškaní s mesačnou splátkou alebo jej časťou v zmysle tejto Zmluvy po 
dobu dlhšiu ako 30 dní alebo ak nájomca závažným spôsobom porušuje podmienky tejto Zmluvy (napr. uvedené v čl. VI., ods. 3. týchto VPZOL a pod.). 

 b) V prípade, že má nájomca dlh vo výške 2 mesačných splátok, považuje sa, že prenajímateľ vypovedal Zmluvu ku dňu vzniku tohto dlhu bez povinnosti doručenia písomnej výpovede zo 

strany prenajímateľa nájomcovi a s povinnosťou nájomcu pristaviť (vrátiť) motorové vozidlo prenajímateľovi, najneskôr ku dňu vzniku dlhu vo výške 2 mesačných splátok, pokiaľ sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak. 
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 c)  Nepristavenie (nevrátenie) motorového vozidla prenajímateľovi v súlade s ods. 2. písm. b) tohto článku sa považuje za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla v zmysle 
ustanovení Trestného zákona, so zodpovednosťou nájomcu za prípadnú škodu spôsobenú na vozidle po tomto ukončení Zmluvy. 

 d)  Zmluva končí predčasne pred uplynutím doby nájmu aj dosiahnutím celkového limitu km zmysle článku I. Zmluvy pričom sa Zmluva považuje za ukončenú dosiahnutím celkového limitu 
km, najskôr však momentom odovzdania (vrátenia) motorového vozidla prenajímateľovi. V takomto prípade je nájomca povinný pristaviť motorové vozidlo do sídla predávajúceho, ak sa nájomca a 
prenajímateľ nedohodnú inak. 

3. a) Pri krádeži motorového vozidla je nájomca povinný preukázať sa prenajímateľovi policajným hlásením o oznámení krádeže motorového vozidla príslušnému útvaru policajného zboru, 
alebo uznesením o začatí trestného stíhania vo veci samej. Prenajímateľ na základe týchto obdržaných dokladov o krádeži od nájomcu preruší povinnosť nájomcu platiť ďalšie mesačné splátky a to 
počnúc následnou mesačnou splátkou splatnou po obdržaní oznámenia o krádeži (ďalej len prerušenie Zmluvy), pričom Zmluva sa predčasne ukončuje k dátumu, kedy prenajímateľ obdrží od 

poisťovne poistné plnenie za odcudzené vozidlo, resp. k dátumu rozhodnutia poisťovne, že nebude platiť poistné plnenie a za splnenia ostatných povinností uvedených v tejto Zmluve a VPZOL.  

 b) V prípade úplného zničenia (totálna havária) motorového vozidla prenajímateľ na základe obdržaného potvrdenia poisťovne o totálnej havárii od poisťovne preruší Zmluvu, pričom zmluva 
sa predčasne ukončuje k dátumu, kedy prenajímateľ obdrží od poisťovne poistné plnenie , resp. k dátumu rozhodnutia poisťovne, že nebude plniť poistné plnenie. 

4. a) Prenajímateľ je tak isto oprávnený predčasne jednostranne okamžite ukončiť Zmluvu ak (i) je nájomca v úpadku alebo v predĺžení , alebo (ii) bol podaný návrh na začatie konkurzného 
alebo vyrovnacieho konania alebo (iii) bolo vyhlásené konkurzné konanie na majetok nájomcu, alebo (iv)ak nájomca vstúpi do likvidácie, alebo (v)ak nájomca ukončí podnikanie, alebo u fyzickej 
osoby (vi) pri úmrtí alebo (vii) strate spôsobilosti a pod..  

 b) V prípade takýchto v bode a/ popísaných skutočností, je nájomca, právny nástupca, likvidátor, predbežný správca konkurznej podstaty, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca, 
dedič, alebo zákonný zástupca a pod., povinný tieto skutočnosti prenajímateľovi okamžite po ich vzniku oznámiť, a v prípade uplatnenia práva prenajímateľa podľa odst. 4a) tohto článku v lehote 
stanovenej prenajímateľom pristaviť (vrátiť) motorové vozidlo prenajímateľovi k možnosti predčasného ukončenia Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

 c) V prípade, že osoba uvedená v bode b) tohto odstavca tak neurobí v lehote 15 dní odo dňa rozhodnutia spoločnosti (nájomcu) o vstupe do likvidácie, alebo v lehote 15 dní odo dňa 
rozhodnutia súdu o tom, že sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamieta pre nedostatok majetku úpadcu , alebo v lehote 15 dní odo dňa rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu na majetok nájomcu, 

alebo v lehote 15 dní odo dňa rozhodnutia súdu o povolení vyrovnania, alebo v lehote 15 dní odo dňa ukončenia podnikania nájomcu a pod., alebo u fyzickej osoby v lehote 15 dní od jej úmrtia, 
strate spôsobilosti a pod., pokiaľ sa nedohodne inak, táto Zmluva sa uplynutím týchto 15 dní predčasne ukončuje bez povinnosti prenajímateľa doručiť písomnú výpoveď nájomcovi, pričom ďalšie 
používanie predmetného motorového vozidla po tejto lehote zo strany nájomcu, resp. právneho nástupcu alebo osoby popísanej v bode b/, odst. 4. tohto článku, prípadne inej osoby bez písomného 

súhlasu prenajímateľa, sa považuje za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla v zmysle Trestného zákona.  

 d) Prenajímateľ je tak isto oprávnený predčasne jednostranne okamžite ukončiť Zmluvu ak s motorovým vozidlom bola spáchaná trestná činnosť, alebo ak bolo vozidlo používané v rozpore 
s čl. III. ods. 4. alebo ods. 5. alebo ods. 6. alebo s čl. V. ods. 1. alebo ods. 5. týchto VPZOL. V takomto prípade sa Zmluva predčasne ukončuje k dátumu, kedy sa prenajímateľ dozvedel rozhodné 

skutočnosti preukazujúce dôvody takéhoto predčasného ukončenia Zmluvy. 

 e) V prípade, že podľa dohodnutých podmienok upravených v tomto článku VII. vznikol prenajímateľovi dôvod na predčasné ukončenie Zmluvy s nájomcom (okrem predčasného ukončenia 
z dôvodu dosiahnutia celkového limitu najazdených km), zakladá tento dôvod prenajímateľovi vznik oprávnenia predčasne ukončiť s nájomcom všetky ďalšie s ním uzavreté Zmluvy a/alebo 

leasingové zmluvy so všetkými s tým spojenými následnými právami a povinnosťami prenajímateľa a nájomcu upravenými v tomto článku VII. týchto VPZOL, ktorú skutočnosť nájomca akceptuje. 

5. a) V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je nájomca povinný vrátiť motorové vozidlo prenajímateľovi. V prípade, že miesto a čas vrátenia motorového vozidla neurčí písomne 
prenajímateľ, je nájomca povinný pristaviť neodkladne motorové vozidlo prenajímateľovi do jeho sídla. 

Nájomca sa zaväzuje, že v prípade predčasného vrátenia, alebo odobratia motorového vozidla nezanechá vo vozidle žiadne predmety, ktoré nie sú vlastníctvom prenajímateľa. V opačnom prípade 
vyzve prenajímateľ nájomcu, aby si tieto predmety v lehote do 7 dní od doručenia výzvy u prenajímateľa vyzdvihol. Po márnom uplynutý tejto lehoty je prenajímateľ oprávnený tieto predmety uložiť 
na náklady nájomcu u uschovávateľa. 

 b) V prípade, ak nájomca motorové vozidlo nevráti, je prenajímateľ oprávnený mu ho odobrať sám, alebo prostredníctvom inej osoby spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Za týmto účelom je 
oprávnený prenajímateľ alebo ním splnomocnená osoba vstúpiť a nahliadnuť do priestorov sídla, miesta podnikania, alebo bydliska nájomcu, k čomu týmto nájomca dáva výslovný súhlas. Náklady 
spojené s odobratím motorového vozidla hradí nájomca. 

 c) V prípade oneskoreného vrátenia motorového vozidla, v dôsledku predčasného ukončenia Zmluvy v zmysle vyššie uvedenom, okrem predčasného ukončenia Zmluvy na základe 
skutočností popísaných v odst.4a) pod (i), (ii) a (iii) tohto článku, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za používanie vozidla výšku dohodnutej mesačnej splátky v zmysle Zmluvy a 

dohodnutého splátkového kalendára za každý i začatý mesiac omeškania s povinnosťou vrátenia vozidla. Momentom vrátenia motorového vozidla sa považuje Zmluva za predčasne prerušenú. 

 d) V prípade, že motorové vozidlo nebolo podľa pokynov prenajímateľa alebo ním splnomocnenej osoby v zmysle tejto Zmluvy vrátené, je nájomca povinný umožniť zástupcovi 
prenajímateľa alebo ním splnomocnenej osobe prehliadku všetkých priestorov, ktoré užíva ako vlastník alebo nájomca. Pri nedodržaní tohto ustanovenia zaplatí nájomca okrem vyššie uvedeného 

zmluvnú pokutu vo výške 10% nadobúdacej ceny motorového vozidla, a to aj opakovane za každé nedodržanie zmluvne dohodnutých povinností . 

 e) Všetky pokuty dohodnuté v tejto Zmluve a VPZOL, nemajú vplyv na nárok prenajímateľa na náhradu škôd vzniknutých z porušenia plnenia tejto Zmluvy. 

6. a) V prípade, že prenajímateľ predčasne ukončí s nájomcom Zmluvu, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu úhradu dlhu nájomcu do prerušenia Zmluvy, úhradu všetkých 

nákladov súvisiacich s predčasným ukončením Zmluvy, zmluvné pokuty a ďalej pre účely tejto Zmluvy dojednanú náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s predčasným ukončením Zmluvy a 
taktiež zmluvnú úhradu nákladov finančnej služby v zmysle nižšie uvedeného. 

 b) V prípade, že Zmluva končí predčasne z dôvodu odobratia (vrátenia) motorového vozidla, prenajímateľ je oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške mesačnej splátky. 

V prípade odpredaja predmetného motorového vozidla, okrem zmluvnej pokuty uvedenej v tomto odstavci sa pre účely tejto Zmluvy škoda vypočíta a prenajímateľ je oprávnený si ju od nájomcu 
vyžadovať ako rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou motorového vozidla ku dňu ukončenia povinnosti nájomcu platiť mesačné splátky (t.j ku dňu odobratia/vrátenia vozidla, ak nie je písomne 
dohodnuté inak) a cenou, za ktorú sa motorové vozidlo odpredalo, plus náklady na opravu motorového vozidla, súvisiace s uvedením motorového vozidla do stavu, zodpovedajúcemu veku a 

odjazdeným kilometrom. Nájomca je ďalej povinný zaplatiť prenajímateľovi náklady finančnej služby, podľa ods. 6 písm. f) tohto článku, pričom pre výpočet anuitného úročenia je rozhodujúci deň 
odpredaja odobratého (vráteného) vozidla a pre výpočet leasingového úročenia je rozhodujúci deň odobratia (vrátenia) vozidla. 

 c) V prípade, že Zmluva končí predčasne z dôvodov uvedených v ods. 2. písm. a) a b), a ods. 4. písm. a) a d) tohto článku, pričom nájomca resp. povinná osoba nevráti prenajaté vozidlo 

prenajímateľovi a prenajímateľovi nebude umožnené odobratie motorového vozidla, resp. prenajímateľovi sa nepodarí nájomcovi odobrať motorové vozidlo, je prenajímateľ oprávnený od nájomcu 
vyžadovať škodu, ktorá sa pre účely tejto Zmluvy vypočíta ako účtovná zostatková cena motorového vozidla ku dňu ukončenia povinnosti nájomcu platiť mesačné splátky (t.j. ku dňu obdržania 

záverečnej správy o nemožnosti odobrať vozidlo, resp. vrátiť ho prenajímateľovi od prenajímateľom splnomocnenej osoby k odobratiu vozidla. Nájomca je ďalej povinný zaplatiť prenajímateľovi 
náklady finančnej služby podľa ods. 6. písm. f) tohto článku, k výpočtu týchto nákladov sa pre anuitné úročenie považuje za rozhodujúci deň vyhotovenia finančného vyrovnania a pre výpočet 
leasingového úročenia je rozhodujúci deň prerušenia zmluvy prenajímateľom.  

 d) V prípade, že Zmluva končí predčasne z dôvodu preukázateľnej krádeže motorového vozidla, sa pre účely tejto Zmluvy škoda vypočíta a prenajímateľ je oprávnený si ju od nájomcu 
vyžadovať ako rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou motorového vozidla a prijatým poistným plnením za odcudzené motorové vozidlo. Nájomca je ďalej povinný zaplatiť prenajímateľovi 
náklady finančnej služby podľa ods. 6 písm. f), pričom pre výpočet anuitného úročenia je rozhodujúci deň  predčasného ukončenia zmluvy a pre výpočet leasingového úročenia je rozhodujúci deň 

prerušenia zmluvy v súlade s ods. 3. písm. a) tohto článku. 

 e) V prípade, že Zmluva končí predčasne z dôvodu úplného zničenia vozidla (totálna havária) sa pre účely tejto Zmluvy škoda vypočíta a prenajímateľ je oprávnený si ju od nájomcu 
vyžadovať ako rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou vozidla ku dňu ukončenia povinnosti nájomcu platiť mesačné splátky podľa vyššie uvedeného a zároveň cenou, za ktorú sa odpredal vrak, 

od ktorej sa odpočíta prijaté poistné plnenie z titulu tejto poistnej udalosti. Nájomca je ďalej povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú úhradu nákladov finančnej služby v zmysle ods. 6. písm. f) 
tohto článku, pričom pre výpočet anuitného úročenia je rozhodujúci deň obdržania poistného plnenia, resp. dátum rozhodnutia poisťovne, že nebude platiť poistné plnenie alebo deň obdržania 
inkasa za predaný vrak vozidla podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr a pre výpočet leasingového úročenia je rozhodujúci deň prerušenia zmluvy v súlade s ods. 3. písm. c) tohto článku. 

 f) Zmluvná úhrada nákladov finančnej služby podľa predchádzajúcich odstavcov sa určí ako rozdiel vzniknutý medzi anuitným (nerovnomerným) a v Zmluve dohodnutým rovnomerným 
úročením k príslušnému dátumu. Prenajímateľ má právo v súvislosti s predčasným ukončením Zmluvy domáhať sa od nájomcu zaplatenia zmluvnej úhrady nákladov finančnej služby v zmysle vyššie 
uvedeného aj vtedy, ak nájomca nezavinil porušenie povinností vyplývajúcich pre neho z uzavretej Zmluvy. 

 g) V prípade, že stav skutočne najazdených kilometrov ku dňu vrátenia/odobratia vozidla prekročí zmluvne určený ročný limit km alebo celkový limit km počas trvania zmluvy (s použitím 
výpočtu uvedeného v čl. III. ods. 9 písm. a) týchto VPZOL,) prenajímateľ vyfaktúruje nájomcovi cenu za naviac najazdené km k počtu skutočne naviac najazdených km. 

  V prípade, že stav skutočne najazdených kilometrov ku dňu vrátenia / odobratia vozidla je nižší ako zmluvne určený ročný limit km alebo celkový limit km počas trvania zmluvy (s použitím 

výpočtu uvedeného v čl. III. ods. 9 písm.a) týchto VPZOL,) prenajímateľ dobropisuje nájomcovi cenu za menej najazdené km k počtu skutočne menej najazdených km, najviac však čiastku 10.000,-
Sk. 

 h) V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi ešte nevyúčtované časti poistného na povinné zmluvné poistenie, najmä ak v priebehu príslušného 
poistného obdobia došlo k poistnej udalosti, z ktorej bolo poskytnuté poistné plnenie a nevyúčtovanú časť poplatku za diaľničnú nálepku, ktoré náklady zaplatil prenajímateľ na začiatku roka na celý 
rok a nájomcovi ich zakalkuloval v pravidelných mesačných platbách nájomného v zmysle Zmluvy. 

 ch) V prípade predčasného ukončenia Zmluvy z dôvodu dosiahnutia celkového limitu km (v zmysle ods. 2. písm. d) tohto článku) je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi v Zmluve 
dohodnuté a zakalkulované predpísané servisné prehliadky, resp. servisné opravy vrátane predpísaných servisných prehliadok( iba v prípade, že základné nájomné podľa špecifikácie v Zmluve bude 
rozšírené podľa požiadavky nájomcu o zabezpečenie predpísaných servisných prehliadok, resp. servisných opráv vrátane predpísaných servisných prehliadok) až do ukončenia doby nájmu v zmysle 

Zmluvy a ostatné v tejto Zmluve a VPZOL dohodnuté a prenajímateľom požadované finančné nároky (najmä nároky upravené v tomto článku VII. ods. 6 písm. a) a písm. b)).  
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 i) V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi všetky náklady prenajímateľa súvisiace s predčasným ukončením Zmluvy a to najmä odťah, 
parkovné, atď.. Prenajímateľ má právo upraviť výpočet výšky škody pri predčasnom ukončení Zmluvy o všetky dane, poplatky a náklady, súvisiace s predčasným ukončením Zmluvy, ktorých vznik 

nemohol predpokladať ku dňu podpisu tejto Zmluvy a týchto VPZOL. 

 j) V prípade predčasného ukončenia Zmluvy vyhotoví prenajímateľ po obdržaní poistného plnenia za odcudzené (úplne zničené) vozidlo, sumy za odpredaj vraku alebo sumy za odpredaj 
odobratého (vráteného) vozidla v termíne do 30 dní finančné vyrovnanie, pričom nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ v tomto finančnom vyrovnaní vzájomne zahrnul všetky prenajímateľom 

nárokované čiastky (i premlčané ) a čiastky v prospech nájomcu. Prenajímateľ je oprávnený vyhotoviť finančné vyrovnanie aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, kedy nájomca nevrátil 
prenajaté vozidlo prenajímateľovi a prenajímateľovi nebolo umožnené odobratie motorového vozidla, resp. prenajímateľovi sa nepodarilo nájomcovi odobrať motorové vozidlo. Prenajímateľ vyhotoví 
finančné vyrovnanie v termíne do 30dní odo dňa obdržania záverečnej správy o nemožnosti odobrať vozidlo od prenajímateľom splnomocnenej osoby k odobratiu vozidla. 

Finančné vyrovnanie pozostáva z nasledovných položiek: 

- dlh nájomcu do prerušenia Zmluvy (v tom dlh nájomcu na mesačných splátkach [vrátane DPH], poplatok z omeškania v zmysle čl. VI., ods.4. týchto VPZOL, náklady prenajímateľa spojené 
s mimosúdnym vymáhaním a ostatné náklady do prerušenia Zmluvy a pod ); 

- náhrada škody vypočítaná podľa ods. 6. tohto článku 

- zmluvná úhrada nákladov finančnej služby v zmysle ods. 6. tohto článku 

- čiastka za naviac / menej najazdené km v zmysle ods. 6. tohto článku 

- prípadné ostatné náklady v zmysle ods. 6. tohto článku 

 k) Prenajímateľ je oprávnený vyhotoviť finančné vyrovnanie k prerušenej Zmluve z dôvodu krádeže motorového vozidla, alebo totálnej havárie v zmysle vyššie uvedenom aj v prípade, že 
v období do 30 dní od obdržania uznesenia polície o prerušení trestného stíhania, alebo od obdržania potvrdenia poisťovne o totálnej havárii motorového vozidla nedôjde k poukázaniu poistného 

plnenia na účet prenajímateľa , alebo k potvrdeniu poisťovne o neposkytnutí poistného plnenia z predmetnej poistnej udalosti. V prípade, že prenajímateľ po takomto vyhotovení finančného 
vyrovnania obdrží poistné plnenie od poisťovne, dôjde k dodatočnej úprave finančného vyrovnania so zohľadnením prijatého poistného plnenia. 

 l/ Ak výsledná čiastka finančného vysporiadania je kladné číslo, jedná sa o dlh nájomcu, ktorý sa zaväzuje nájomca uhradiť prenajímateľovi do 14 dní od vyhotovenia finančného vyrovnania. 
Ak výsledná čiastka finančného vysporiadania je záporné číslo, jedná sa o dlh prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť nájomcovi predmetný dlh do 14 dní od doručenia písomného 
oznámenia zo strany nájomcu prenajímateľovi o čísle účtu, na ktorý predmetný dlh treba zaslať a splnenia povinností, dohodnutých pri finančnom vyrovnaní.  

Článok VIII. 

Riadne ukončenie Zmluvy 

1. K riadnemu ukončeniu Zmluvy dôjde uplynutím doby nájmu. Za deň uplynutia doby nájmu, na ktorú bola Zmluva uzavretá, sa považuje kalendárny deň predchádzajúci kalendárnemu dňu 

prevzatia vozidla podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla na protokole plus doba nájmu. (Príklad pre výpočet: ak došlo k prevzatiu vozidla 12. 01. 2010 pri dobe nájmu 24 mesiacov, doba 
nájmu končí 11. 01. 2012). 

2.  Po uplynutí doby nájmu je nájomca povinný pristaviť vozidlo v deň riadneho ukončenia Zmluvy podľa ods. 1. tohto článku a to do sídla predávajúceho, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú 

inak. Nájomca je povinný vozidlo vrátiť v stave zodpovedajúcom veku a počtu najazdených kilometrov a so všetkými príslušnými dokladmi. V prípade, že vozidlo nezodpovedá veku a počtu 
najazdených kilometrov, je povinný sám a na vlastné náklady zabezpečiť opravu a uvedenie vozidla do zodpovedajúceho stavu v zmysle vyššieuvedeného. O odovzdaní a prevzatí motorového 
vozidla sa spíše Protokol, v ktorom sa uvedie podrobne technický stav preberaného a odovzdaného motorového vozidla a počet najazdených kilometrov. V prípade, že nájomca pred odovzdaním 

vozidla nezabezpečí uvedenie motorového vozidla do stavu zodpovedajúcemu veku a počtu najazdených kilometrov v zmysle tejto Zmluvy, je prenajímateľ oprávnený dať vykonať prípadné opravy 
na motorovom vozidle a náklady s tým vzniknuté požadovať od nájomcu v záverečnom vyrovnaní.  

3. Po uplynutí doby nájmu (najskôr však po vrátení vozidla zo strany nájomcu prenajímateľovi) vyhotoví prenajímateľ v termíne do 30 dní odo dňa vrátenia vozidla záverečné vyrovnanie, pričom 

nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ v tomto záverečnom vyrovnaní zahrnul všetky prenajímateľom nárokované čiastky (i premlčané ). Cenu za naviac/menej najazdené km zo strany nájomcu 
oproti maximálnemu celkovému limitu kilometrov v zmysle Zmluvy, prenajímateľ zahrnie do predmetného záverečného vyrovnania. Cena jedného km za naviac/menej najazdené kilometre je 
uvedená v Zmluve. V prípade, že nájomca ku dňu uplynutia doby nájmu najazdí menej kilometrov ako bol v zmysle Zmluvy dojednaný maximálny celkový limit kilometrov, má nájomca nárok od 

prenajímateľa na vrátenie prepočítanej sumy neprejazdených v mesačných splátkach kalkulovaných kilometrov, maximálne však 332,- €. Ak výsledná čiastka záverečného vyrovnania je kladné číslo, 
jedná sa o dlh nájomcu, ktorý sa zaväzuje nájomca uhradiť prenajímateľovi do 14 dní od vyhotovenia záverečného vyrovnania. Ak výsledná čiastka záverečného vyrovnania je záporné číslo, jedná 

sa o dlh prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť nájomcovi predmetný dlh do 14 dní od obdržania písomného oznámenia zo strany nájomcu prenajímateľovi o čísle účtu, na ktorý 
predmetný dlh treba zaslať a splnenia povinností, dohodnutých pri záverečnom vyrovnaní. 

Záverečné vyrovnanie pozostáva z nasledovných položiek: 

- dlh nájomcu do času riadneho ukončenia Zmluvy (v tom dlh nájomcu na mesačných splátkach [vrátane DPH], poplatok z omeškania v zmysle článku VI., ods. 4. týchto VPZOL, náklady 
prenajímateľa spojené s mimosúdnym vymáhaním a ostatné náklady do času riadneho ukončenia Zmluvy a pod. )  

- čiastka za naviac/menej najazdené km v zmysle tejto Zmluvy 

- ostatné náklady, náhrady, sankcie , pokuty, poplatky a iné finančné nároky prenajímateľa v zmysle tejto Zmluvy a VPZOL , 

4. V prípade, že nájomca si nevysporiada k termínu uplynutia doby nájmu všetky svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a týchto VPZOL , prenajímateľ zabezpečí prvým dňom ( vrátane tohto dňa 
) po uplynutí doby nájmu povinné zmluvné poistenie motorového vozidla ako aj havarijné poistenie v príslušnej poisťovni proti všetkým rizikám t.j. havária (poškodenie), totálna havária ( zničenie), 

krádež, živelná udalosť, vandalizmus a pod. pre územie celej Európy , so spoluúčasťou maximálne 5 % a to na náklady nájomcu. Nájomca je povinný uhradiť tieto náklady prenajímateľovi v plnej 
výške.  

5. V prípade oneskoreného vrátenia motorového vozidla v rozpore s ustanoveniami v zmysle ods. 1. alebo ods. 2. tohto článku, prenajímateľ má právo žiadať od nájomcu za každý začatý kalendárny 

mesiac omeškania sa nájomcu s vrátením vozidla zmluvnú pokutu vo výške mesačnej splátky.  

6. Nepristavenie (nevrátenie) motorového vozidla prenajímateľovi v súlade s ods. 2. tohto článku sa považuje za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla v zmysle ustanovení 
Trestného zákona so zodpovednosťou nájomcu za prípadnú škodu spôsobenú na vozidle po tomto ukončení Zmluvy (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak).V takomto prípade je prenajímateľ 

oprávnený súčasne uskutočniť úkony v zmysle čl. VII. ods. 5 písm. b) týchto VPZOL a to na náklady nájomcu.  

7. V prípade otvorenej kalkulácie s vyčíslenou zostatkovou hodnotou vozidla má nájomca po uplynutí doby nájmu predkupné právo na predmet nájmu za dohodnutú cenu stanovenú v zmluve. 

V prípade ak nájomca nebude mať záujem o kúpu  predmetu nájmu a prenajímateľ predá predmet nájmu za nižšiu sumu ako je zostatková hodnota, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi 
tento rozdiel.   

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Nájomca súhlasí, že prenajímateľ je oprávnený preveriť hospodárske a majetkové pomery nájomcu. Za týmto účelom sa nájomca zaväzuje umožniť prenajímateľovi nahliadnuť do svojich 
obchodných a účtovných dokladov v rozsahu obvyklom pre daňové výkazníctvo. Prenajímateľ sa zaväzuje použiť tieto informácie len pre vlastnú potrebu.  

2. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy presvedčiť sa o riadnom technickom stave motorového vozidla a o dodržiavaní ostatných zmluvných povinností zo strany nájomcu. 

3. Nájomca, právny nástupca, likvidátor, predbežný správca, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca, dedič alebo zákonný zástupca a pod., je povinný oznámiť písomne prenajímateľovi bez 
zbytočného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového účtu, z ktorého 

sú uskutočňované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spoločnosťou, vstup do likvidácie, úpadok, začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukončenia 
podnikania a pod.. V prípade, že tak neurobí, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 332,- € za každé porušenie týchto povinností. V prípade 
zrušenia spoločnosti - nájomcu alebo vstupu spoločnosti - nájomcu do likvidácie, alebo v prípade ak je nájomca v úpadku, v predĺžení, alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo 

bolo vyhlásené konkurzné alebo vyrovnacie konanie na majetok nájomcu, alebo v prípade ak nájomca ukončí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, alebo strate spôsobilosti a pod., postupuje 
sa v zmysle vyššie uvedeného, najmä článku VII. týchto VPZOL. 

4. Zásielka sa považuje za doručenú nájomcovi jej prevzatím na adrese sídla, miesta podnikania alebo bydliska, uvedenej v Zmluve, alebo adrese posledne nahlásenej nájomcom prenajímateľovi. V 

prípade neprevzatia zásielky na tejto adrese, sa zásielka považuje za doručenú uplynutím lehoty na prevzatie zásielky v zmysle príslušných predpisov pre doručovanie takýchto zásielok a/alebo sa 
zásielka považuje za doručenú i vrátením zásielky prenajímateľovi, doručovanej nájomcovi na posledne prenajímateľovi známej adrese nájomcu, z dôvodu neznámeho adresáta , alebo z dôvodu, že 
sa nájomca odsťahoval.  

5. V prípade úmrtia nájomcu - fyzickej osoby, dochádza k okamžitému predčasnému ukončeniu Zmluvy a finančné vyrovnanie sa uskutoční s právoplatnými dedičmi, ktorí si k tomuto uplatnia nárok, 
s výnimkou u manželov, kde do práv a povinností podľa tejto zmluvy nastupuje pozostalý manžel a ak nie je, uskutoční sa finančné vyrovnanie podľa článku VII. týchto VPZOL s právoplatnými 

dedičmi v zmysle vyššie uvedeného, pokiaľ sa nedohodne inak. 

6. Nájomca dáva týmto súhlas, aby prenajímateľ použil pre svoje potreby údaje o nájomcovi ako i údaje týkajúce sa prevádzky predmetu nájmu ( napr. v súvislosti s používaním tankovacích kariet a 
pod.) vrátane práv prenajímateľa na doručovanie mu s tým spojených dokumentov alebo ich kópií od nájomcu alebo tretích osôb. Súčasne nájomca dáva týmto súhlas, aby v prípade porušenia jeho 

povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a VPZOL(najmä z článku VII.), je prenajímateľ oprávnený oznámiť a zverejniť tieto skutočnosti a údaje o nájomcovi tretím osobám.  
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7. Všetky zmeny a dodatky Zmluvy a týchto VPZOL musia byť urobené písomne, a pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, sú záväzné po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. V prípade, že zmeny 
a dodatky k Zmluve a VPZOL predkladá nájomcovi prenajímateľ, tieto sa považujú pre nájomcu za záväzné i za predpokladu, že nájomca do 6 týždňov od ich doručenia zo strany prenajímateľa 

nevyjadrí písomným doporučeným listom prenajímateľovi svoj nesúhlas s obsahom zmien a dodatkov alebo ich časťami. Pre podmienky doručovania zmien a dodatkov platia ustanovenia ods. 4. 
tohto článku. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy a právny režim fungovania vzťahov vo veciach v tejto Zmluve a VPZOL neupravených, sa v súlade s ustanovením § 262 Obchodného zákonníka riadia 

Obchodným zákonom.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov, ktoré vzniknú medzi nimi z tejto Zmluvy a týchto VPZOL, alebo v súvislosti s touto Zmluvou a týchto VPZOL, je na konanie miestne príslušný súd 
v sídle prenajímateľa. 

10. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah týchto VPZOL s k nim prislúchajúcimi zmluvami a prílohami sú im jasné, určité a zrozumiteľné, že záväzky z VPZOL preberajú nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a zaväzujú sa ich plniť. 

 

 

Nájomca :           Prenajímateľ: 
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