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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 1.1. Tieto Podmienky s uvedením čísla verzie sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy 
/zmlúv/ (ďalej len „Zmluva“) uzavretých medzi leasingovou spoločnosťou ALD Automotive 
Slovakia s. r. o. (ďalej len prenajímateľ) a nájomcom. 

 1.2. Účelom Zmluvy je umožniť právnickej alebo fyzickej osobe (ďalej len nájomca) za odplatu 
časovo obmedzené užívanie určitej hnuteľnej veci – predmetu leasingu (ďalej len „PL“ 
alebo „vozidlo“), ktorá je vo vlastníctve prenajímateľa s tým, že nebezpečenstvo škôd 
na PL a škôd s jeho prevádzkou spojených znáša výlučne nájomca. 

 1.3. Prenajímateľ získava PL do svojho vlastníctva na základe kúpnej zmluvy uzavretej 
s dodávateľom PL podľa záväznej požiadavky (objednávky) nájomcu, predovšetkým čo 
sa týka druhu, tov. značky, modelu, vybavenia, použiteľnosti, vlastností a technických ná-
ležitostí PL a pod. 

2. UZAVRETIE ZMLUVY 

 2.1. Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu prenajímateľom a nájomcom 
(zmluvnými stranami), ak bola podpísaná za ich prítomnosti, inak dňom vyplývajúcim 
z právnych predpisov. 

 2.2. Zmluva je uzavretá na dobu určitú a nájom skončí uplynutím posledného dňa dohodnutej 
doby nájmu. Doba nájmu (počet mesiacov) je stanovená v Zmluve a začína plynúť dňom 
prevzatia PL nájomcom. 

 2.3. Ďalšia špecifikácia PL (VIN, výr.č., poprípade EČ atď.) uvedeného v Zmluve je obsiahnu-
tá v protokole o odovzdaní a prevzatí PL, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

3. PREDMET LEASINGU (PL) 

 3.1. Odovzdanie a prevzatie predmetu leasingu. 

 3.1.1. Nájomcovi vzniká právo a povinnosť prevziať od prenajímateľa PL do nájmu (do užívania) 
riadne a včas v lehote uvedenej prenajímateľom vo výzve, inak do 1 mesiaca 
od odoslania výzvy, akonáhle ho k prevzatiu PL prenajímateľ vyzve. Miestom prevzatia 
PL, pokiaľ nie je vo výzve uvedené inak, je sídlo dodávateľa. Odovzdanie PL, pokiaľ nie 
je dohodnuté inak, sa uskutoční bez prítomnosti prenajímateľa, ktorý týmto udeľuje ná-
jomcovi plnomocenstvo na prevzatie PL od dodávateľa a k uplatneniu všetkých práv pre-
najímateľa zo zodpovednosti za vady voči dodávateľovi v rozsahu stanovenom týmito 
Podmienkami. Dohodnutá doba nájmu začína plynúť dňom, v ktorom nájomca prevezme 
PL do užívania od dodávateľa, resp. prenajímateľa. 

 3.1.2. Prevzatie PL s uvedením dňa, kedy sa tak stalo, potvrdí nájomca podpisom v Protokole, 
ktorý sa na tento účel prevzal od prenajímateľa. Iný Protokol (napr. dodávateľa) môže byť 
použitý len so súhlasom prenajímateľa. Ak sa odovzdanie PL uskutočňuje bez prítomnos-
ti prenajímateľa, je nájomca povinný originál Protokolu riadne podpísaný (vrátane uvede-
nia firmy) tiež dodávateľom ako predávajúcim odoslať prenajímateľovi doporučene, prí-
padne mu ho doručiť osobne, najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia PL. Protokol potvr-
dzuje okrem prevzatia PL od dodávateľa aj prevzatie PL nájomcom od prenajímateľa. 
Nesplnenie týchto povinností nájomcu bude považované za hrubé  porušenie povinnosti 
a zakladá právo prenajímateľovi na ukončenie Zmluvy výpoveďou podľa bodu 7.2.1. 
písm. d) týchto Podmienok. 

 3.1.3. Prenajímateľ zabezpečí v súlade so Zmluvou a týmito Podmienkami na vlastné náklady 
všetky technické a právne predpoklady potrebné nielen pre prevzatie PL, ale taktiež pre 
uvedenie PL do prevádzky. Pred prevzatím je nájomca povinný preskúšať, či PL nemá 
technické nedostatky a vady a či je plne použiteľný. Pri zistení závad, ktoré nie je možné 
ihneď odstrániť, nie je nájomca oprávnený vozidlo prevziať. Nájomca je povinný informo-
vať prenajímateľa o výskyte všetkých vád najneskôr do 48 hodín. Nájomca je zároveň 
zodpovedný za prevzatie všetkej dokumentácie k vozidlu (najmä návod na obsluhu, ser-
visnú knižku a tzv. driver set). Iné práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady môže 
nájomca uplatniť iba so súhlasom prenajímateľa. Pokiaľ nájomca preberá PL bez prítom-
nosti prenajímateľa má sa za to, že zastupuje jeho záujmy vrátane zabezpečenia všet-
kých práv vyplývajúcich z kúpnej alebo inej zodpovedajúcej zmluvy medzi prenajímate-
ľom a dodávateľom PL, a to v rozsahu stanovenom týmito Podmienkami. Ak je pred uzav-
retím Zmluvy PL vo vlastníctve (majetku) prenajímateľa, nepoužijú sa ustanovenia tohto 
bodu, týkajúce sa uplatnenia nárokov z vád; nájomca PL prijíma tak, ako tento stojí a leží. 

 3.1.4. Pokiaľ pri prevzatí PL nebudú skryté vady zistené a tieto budú zistené až potom, nájomca 
je povinný o takýchto vadách prenajímateľa do 48 hodín informovať a ten uplatní 
za súčinnosti nájomcu u dodávateľa PL všetky práva kupujúceho z titulu zodpovednosti 
za vady. Pokiaľ bude nutné tieto práva uplatniť na orgáne príslušnom na rozhodnutie, vy-
koná tak prenajímateľ na vlastné náklady. Pokiaľ nájomca neposkytne súčinnosť, môže 
prenajímateľ požadovať od nájomcu náhradu všetkých škôd a naviac nákladov, ktoré mu 
takto vzniknú. Nakoľko si PL vybral nájomca sám, nezodpovedá prenajímateľ voči ná-
jomcovi za vlastnosti, spôsobilosť a vhodnosť PL na účely predpokladané nájomcom.  

 3.1.5. Nájomca vyhlasuje, že sú mu známe záručné a servisné podmienky stanovené dodávateľom 
PL.  

 3.1.6. Za uvedenie PL do prevádzky sa považuje splnenie všetkých povinností vyžadovaných 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne predpísaných výrobcom PL, ktoré 
sú nevyhnutné pre riadnu prevádzku PL alebo sú s riadnou prevádzkou PL spojené. Ak si 
vyžaduje charakter PL vykonanie skúšobnej prevádzky, považuje sa i táto za súčasť uve-
denia do prevádzky. 

 3.2. Vlastníctvo a užívanie PL. 

 3.2.1. PL je za podmienok uvedených v týchto Podmienkach vo výlučnom vlastníctve prenají-
mateľa. Nájomca nesmie bez vopred udeleného písomného súhlasu prenajímateľa PL 
predať, založiť, darovať, dať do nájmu alebo podnájmu, alebo PL zapožičať, inak sa do-
pustí trestného činu. Nájomca smie PL zapožičať aj svojmu zamestnancovi v súvislosti so 
zabezpečovaním podnikateľskej činnosti nájomcu a v prípade, ak je nájomca fyzickou 
osobou aj blízkym osobám, ako sú definované v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, v znení neskorších predpisov. Nájomca môže previesť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu len dodatkom k  Zmluve podpísaným všetkými 
tromi stranami (prenajímateľ, nájomca a nový nájomca). Nájomca je povinný zabrániť 
vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k PL (napr. vznik zádržného práva). Ak budú k PL 
uplatňovať akékoľvek práva tretie osoby alebo pokiaľ také práva tretím osobám skutočne 
vzniknú, je nájomca povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať prenajímateľa. 

 3.2.2. Náklady spojené s kúpou a prevzatím PL, ktoré nie sú zahrnuté v skutočnej obstarávacej 
cene PL, znáša nájomca sám. Nájomca je povinný, pokiaľ Zmluva alebo Podmienky ďalej 
nestanovia inak, na  náklady Prenajímateľa udržovať PL neustále v stave spôsobilom 
na prevádzku v súlade s príslušnými predpismi a odporúčaniami výrobcu. Nájomca je po-
vinný sa starať o PL tak, aby na ňom nevznikla škoda. K tomu potrebné opravy a údržbu 

nájomca uskutoční iba v autoservisoch, ktoré sú schválené prenajímateľom. Nájomca 
bude používať PL iba na účely stanovené výrobcom a v súlade so zákonmi a inými pred-
pismi platnými v SR. Nájomca v plnom rozsahu zodpovedá za akúkoľvek škodu spôso-
benú použitím PL, vrátane použitia PL iným ako bežným spôsobom (pri PL – vozidle 
napr. trvalé preťažovanie, súťažné alebo cvičné jazdy a pod.). 

 3.2.3. Dodatočné dovybavenie, zmeny, vstavby a akékoľvek iné úpravy PL môže nájomca 
uskutočniť iba s písomným súhlasom prenajímateľa. 

 3.2.4. Ak je PL nové motorové vozidlo, prihlasuje ho do evidencie vozidiel prenajímateľ. Nákla-
dy spojené s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel hradí prenajímateľ, pričom je pre-
najímateľ oprávnený tieto náklady premietnuť do výšky Nájomného. Prenajímateľ bude 
uvedený v osvedčení o evidencii vozidla (ďalej len „OE V“) ako vlastník a držiteľ. Pri odo-
vzdaní PL poskytne prenajímateľ nájomcovi OEV – časť II. Prenajímateľ je povinný OEV 
– časť I doručiť nájomcovi do 30 dní odo dňa odovzdania PL nájomcovi. Nájomca je po-
vinný OEV – časť II doručiť prenajímateľovi najneskôr do 14 dní od prevzatia OEV – časť 
I. Po odovzdaní OEV – časť II nájomcom prenajímateľovi, bude mať OEV – časť II počas 
doby trvania Zmluvy u seba prenajímateľ. Nájomca je však na účely kontroly resp. vyko-
nania zmien v evidencii vozidiel povinný na požiadanie prenajímateľa predložiť OEV – 
časť I prenajímateľovi v lehote určenej prenajímateľom a v prípade potreby prenajímate-
ľovi OEV – časť I na nevyhnutný čas odovzdať. Prenajímateľ poskytne nájomcovi potvr-
denie o jeho oprávnení užívať PL. Nájomca berie na vedomie, výslovne súhlasí 
a súčasne sa zaväzuje na vlastné náklady a bez vyzvania plniť všetky povinnosti pre-
vádzkovateľa motorového vozidla, držiteľa motorového vozidla, prípadne účastníka cest-
nej premávky alebo aj vodiča motorového vozidla resp. všetky povinnosti spojené 
s prevádzkou prípadne držbou motorového vozidla alebo premávkou na pozemných ko-
munikáciách v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zá-
kon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 
Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (oso-
bitne § 21) vrátane ich vykonávacích predpisov). V prípade, ak na základe príslušných 
právnych predpisov vznikne prenajímateľovi akákoľvek povinnosť či už peňažná alebo 
nepeňažná v súvislosti s prevádzkou PL z titulu, že prenajímateľ je vlastníkom alebo drži-
teľom PL, je nájomca povinný v prípade, ak je to možné, takúto povinnosť na seba pre-
vziať a/alebo ju splniť a v prípade, ak to možné nie je, uhradiť prenajímateľovi akékoľvek 
náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. 

 3.2.5. Prenajímateľ má právo v odôvodnených prípadoch požiadať o umožnenie skontrolovať 
stav a umiestnenie PL a nájomca súhlasí so vstupom pracovníka povereného prenajíma-
teľom do svojho objektu, v ktorom je PL umiestnený, za účelom jeho kontroly. Ak je PL 
motorové vozidlo, je nájomca povinný ho v odôvodnených prípadoch na základe výzvy 
prenajímateľa na vlastné náklady pristaviť v stanovenú dobu na určené miesto za účelom 
jeho kontroly prenajímateľom, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú inak. 

   3.2.6. Nájomca je povinný každých 12 mesiacov od dňa prevzatia PL poskytnúť informáciu 
prenajímateľovi o stave tachometra na PL. Nájomca je povinný stav tachometra hlásiť 
prenajímateľovi formou e-mailovej správy na e-mailovú adresu prenajímateľa in-
fo_sk@aldautomotive.com, pričom je povinný v e-mailovej správe uviesť okrem stavu ta-
chometra aj EČV PL. Zmena uvedenej e-mailovej adresy je účinná od písomného ozná-
menia prenajímateľa voči nájomcovi. Porušenie povinností v tomto bode sa považuje za 
hrubé porušenie povinnosti a zakladá právo prenajímateľa na ukončenie Zmluvy výpove-
ďou podľa bodu 7.2.1. písm. d) týchto Podmienok. 

 3.2.7. Nájomca je povinný platiť všetky pokuty udelené Políciou SR, Mestskou (obecnou) 
políciou a inými orgánmi za vedenie a prevádzkovanie vozidla v rozpore s príslušnými 
predpismi. 

 3.2.8. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi ihneď poškodenie alebo stratu akejkoľvek 
časti dokumentácie k vozidlu, tankovacej karty, kľúčov od vozidla, diaľkového ovládania, 
EČ (ŠPZ) atď. Prenajímateľ zabezpečí výmenu alebo dodanie vyššie uvedených predme-
tov na náklady nájomcu. 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 4.1. Nájomné. 

 4.1.1. Za prenájom PL je nájomca povinný platiť prenajímateľovi nájomné (ďalej len „Nájomné“). 
Výška a splatnosť Nájomného dohodnutej oboma stranami je stanovená v Zmluve Ná-
jomca je povinný platiť počas dohodnutej doby nájmu (viď Zmluva) Nájomné, ako aj zvý-
šenú cenu nájmu PL za aktuálne obdobie nad rozsah dohodnutého Nájomného v zmysle 
týchto Podmienok, včas a v dohodnutej výške a poukazovať platby na účet prenajímateľa 
uvedený v Zmluve alebo daňovom doklade (faktúre a pod.) alebo prenajímateľom inak 
určený. Ako variabilný symbol uvedie nájomca číslo variabilného symbolu uvedeného 
na príslušnej faktúre. 

 4.1.2. Povinnosť platiť dohodnuté Nájomné a zvýšenú cenu nájmu PL za aktuálne obdobie 
vzniká nájomcovi dňom prevzatia PL do nájmu (viď Protokol) a trvá počas celej dohodnu-
tej doby nájmu. 

 4.1.3. Nájomné a zvýšená cena nájmu za aktuálne obdobie je uhrádzaná vrátane dane 
z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude vypočítaná v súlade s platnou právnou 
úpravou. 

 4.1.4. Zmeniť výšku Nájomného uvedeného v Zmluve je oprávnený výlučne prenajímateľ, a to 
v týchto prípadoch: 

 a) ak dôjde v priebehu trvania Zmluvy k zmenám právnych predpisov týkajúcich sa daní, 
poplatkov alebo odvodov vyberaných štátom v súvislosti s PL alebo jeho leasingom; roz-
hodnou pre novú výšku Nájomného je nová výška týchto daní, poplatkov alebo odvodov 
(ak dôjde napr. k zvýšeniu cestnej dane, bude Nájomné zvýšené o sumu zodpovedajúcej 
zvýšeniu cestnej dane),  

  b) ak dôjde v priebehu trvania Zmluvy k zvýšeniu poistného u zvoleného poisťovateľa alebo 
z dôvodu zmeny poisťovateľa (výpoveď poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa, fúzia po-
isťovateľa s iným, zánik poisťovateľa bez právneho nástupcu), ktorého úhrada je zahrnutá 
do Nájomného; rozhodnou pre novú výšku Nájomného je nová výška poistného,   

 c) ak dôjde medzi dňom podpisu Zmluvy a dňom odovzdania PL nájomcovi k zvýšeniu 
obstarávacej ceny PL. Prenajímateľ má v takomto prípade právo zvýšiť výšku Nájomného 
primerane k zvýšeniu obstarávacej ceny PL. V prípade, ak by došlo k zvýšeniu obstará-
vacej ceny PL o viac ako 10%, má nájomca právo od Zmluvy odstúpiť podľa bodu 7.3. 
týchto Podmienok, 

 d) pokiaľ dohodnutý predpokladaný ročný nájazd kilometrov počas doby nájmu nezodpove-
dá skutočnému ročnému nájazdu, pričom prípustná tolerancia oproti predpokladanému 
ročnému nájazdu je +/- 10 % kilometrov. V tejto súvislosti je nájomca v zmysle bodu 
3.2.6. týchto Podmienok povinný oznamovať prenajímateľovi počet najazdených kilomet-
rov na PL za príslušné obdobie. V prípade, ak bude nájazd kilometrov na PL mimo prí-
pustnej tolerancie, je prenajímateľ oprávnený primerane zvýšiť alebo znížiť výšku Nájom-
ného a to tak, aby za predpokladu, že nájazd kilometrov na PL za nasledujúce obdobia až 
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do ukončenia doby nájmu podľa Zmluvy bol rovnaký, nebol nájomca alebo prenajímateľ 
po ukončení doby nájmu podľa Zmluvy povinný v zmysle bodu 8.4. týchto Podmienok za-
platiť akúkoľvek sumu za prečerpané alebo nedočerpané kilometre,  

 e) ak ročná miera rastu spotrebiteľských cien podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľ-
ských cien vyhlásených Eurostat – om (ďalej len „Index“) presiahne hodnotu 7 %. 
V takomto prípade zvýši Prenajímateľ Nájomné v plnej výške (teda nie len o hodnotu pre-
vyšujúcu 7 % ročne (napr. ak bude výška Indexu 8,5 %, je prenajímateľ oprávnený zvýšiť 
Nájomné o 8,5 %)), pričom k zvýšeniu dôjde s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho 
kalendárneho roku potom ako dôjde k zverejneniu hodnoty Indexu t.j. ak bude napr. za 
rok 2016 Index vyhlásený dňa 31.03.2017, bude prenajímateľ oprávnený zvýšiť Nájomné 
o hodnotu Indexu s účinnosťou od 01.01.2018. Takto zvýšené Nájomné bude potom zá-
kladom pre výpočet prípadného ďalšieho zvýšenia Nájomného počas nasledujúceho ob-
dobia. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, pokiaľ v niektorom kalendárnom roku ne-
dosiahne Index hodnotu presahujúcu 7 % ročne, alebo keď Index dosiahne negatívnu 
hodnotu t.j. spotrebiteľské ceny sa v príslušnom roku znížia, výška Nájomného zostane 
nezmenená. Pokiaľ nebude Index ďalej vyhlasovaný, nahradí ho prenajímateľ podľa svoj-
ho rozumného uváženia porovnateľným indexom založeným na zmenách v nákladoch na 
živobytie a/alebo kúpnej sily spotrebiteľov v Slovenskej republike a/alebo Eurozóne.  

 4.1.5. Nájomné je splatné na účet prenajímateľa na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 
uvedenou v tejto faktúre, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak. Nájomca splní svoj závä-
zok riadne a včas, ak bolo Nájomné alebo akákoľvek iná platba (zmluvná pokuta, úrok 
z omeškania a pod.) pripísaná v plnej výške na účet prenajímateľa najneskôr v deň jej 
splatnosti. Nájomca je povinný hradiť Nájomné v plnej výške a včas aj v dobe, keď je PL 
nespôsobilý na užívanie resp. prevádzku (poškodený, závady, odovzdaný do opravy 
a pod.). Nájomcovi nevzniká v tejto súvislosti nárok na náhradu akýchkoľvek škôd, strát, 
ušlého zisku a pod. Nájomné nie je možné uhrádzať v hotovosti, šekom, zmenkou, ale len 
bezhotovostným prevodom. 

 4.1.6. Zmluva určuje, ktoré služby sú súčasťou prenájmu PL.  

 4.1.7. Ak v Zmluve nie je dohodnuté inak, úhradu a administráciu daní a poplatkov súvisiacich 
s prevádzkou PL, ktoré je motorovým vozidlom – daň z motorových vozidiel realizuje pre-
najímateľ. 

5. POISTENIE 

 5.1. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“). 

 5.1.1. Prenajímateľ je oprávnený a zároveň povinný uzavrieť poistnú zmluvu ohľadne povinného 
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za ško-
du spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o PZP“) s najvyššou možnou poistnou ochranou (ponúkanou príslušným poisťo-
vateľom v dobe uzavretia poistnej zmluvy). Právo výberu poisťovateľa prináleží prenají-
mateľovi. Náklady na poistenie (poistné atď.) hradí nájomca v cene nájmu a sú zahrnuté 
do Nájomného, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak. Nájomca nesmie toto poistenie uza-
vierať, ak tak napriek tomu učiní a prenajímateľ sa to dozvie, je nájomca povinný 
na výzvu prenajímateľa takú poistnú zmluvu s poisťovateľom okamžite zrušiť, pričom 
všetky náklady s tým spojené (už uhradené poistné a pod.) idú výlučne na ťarchu ná-
jomcu. 

 5.1.2. Nájomca je povinný, aj keď poistenie uzavrel prenajímateľ, plniť povinnosti uložené 
poistenému podľa Zákona o PZP a podľa týchto Podmienok a Všeobecných poistných 
podmienok poistenia zodpovednosti stanovených príslušným poisťovateľom. 

 5.1.3. Prenajímateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením zodpoved-
nosti. Škody, ktoré nie sú kryté podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zod-
povednosti, Zmluvných dojednaní a prípadne ďalších predpisov poisťovateľa, uhradí ná-
jomca v plnej výške. Nájomca zodpovedá za všetky škody vzniknuté užívaním vozidla 
v krajinách, na ktoré sa nevzťahuje územná platnosť poistnej zmluvy. 

 5.2. Zmluvné poistenie PL pre prípad poškodenia, zničenia a odcudzenia (ďalej len „havarijné 
poistenie“). 

 5.2.1. Poistenie PL pre prípad poškodenia, zničenia a odcudzenia (ďalej len havarijné poistenie) 
uzaviera s poistiteľom prenajímateľ. Na základe dohody medzi prenajímateľom 
a nájomcom môže byť pre prípad zničenia a odcudzenia PL dohodnuté s poisťovateľom 
nadštandardné havarijné poistenie s režimom „GAP“ (t.j. s výškou poistného plnenia 
na účtovnú zostatkovú hodnotu PL ku dňu poistnej udalosti). Územná platnosť havarijné-
ho poistenia je stanovená v poistnej zmluve. Nájomca zodpovedá za všetky škody vznik-
nuté užívaním vozidla v krajinách, na ktoré sa nevzťahuje územná platnosť poistnej 
zmluvy. Všetky náklady spojené s havarijným poistením (poistné atď.) hradí nájomca 
v cene nájmu a sú zahrnuté do Nájomného, ak nie je dohodnuté inak. 

 5.2.2. Výška spoluúčasti nájomcu na každej poistnej udalosti je stanovená v Zmluve. Škody, 
ktoré nie sú kryté celkom alebo vôbec podľa Všeobecných poistných podmienok havarij-
ného poistenia, Zmluvných dojednaní a prípadne ďalších predpisov poisťovateľa, uhradí 
nájomca v plnej výške. Nájomca znáša všetky náklady za opravu vozidla (náklady 
na uvedenie vozidla do pôvodného stavu), aj keby poistné plnenie poskytnuté poisťovate-
ľom bolo nižšie ako sú tieto náklady, alebo dokonca nebolo poskytnuté žiadne (regres). 

 5.2.3. Všeobecné resp. osobitné poistné podmienky príslušného poisťovateľa určujú, na ktoré 
škody sa poistenie nevzťahuje, kedy môže byť poistné plnenie zo strany poisťovateľa 
znížené alebo úplne odoprené (regres). 

 5.2.4. Nájomca je povinný nahlásiť poistnú udalosť:  

 a) polícii – ihneď, 

 b) prenajímateľovi – bez zbytočného odkladu, najneskôr do 4 dní od vzniku poistnej udalos-
ti. 

  Pri odstraňovaní následkov poistnej udalosti konzultuje nájomca všetky postupy 
s prenajímateľom a riadi sa jeho pokynmi. Ak nájomca túto povinnosť poruší, zodpovedá 
prenajímateľovi za všetku škodu, ktorá následkom takéhoto konania vznikne. 

 5.2.5. Pokiaľ dôjde k poistnej udalosti je nájomca povinný vykonať opatrenia, aby škoda, ktorá 
vznikla v dôsledku tejto udalosti alebo v súvislosti s ňou, sa už nezväčšovala. Nájomca je 
však povinný preukázať odôvodnenosť takýchto opatrení a uchovať poškodené časti PL 
do doby ich prehliadky zástupcom poisťovateľa. Povinnosť nájomcu na úhradu Nájomné-
ho v plnej výške nie je vznikom poistnej udalosti dotknutá. 

 5.2.6. Nájomca je povinný plniť svoje povinnosti podľa týchto Podmienok a Všeobecných 
poistných podmienok stanovených príslušným poisťovateľom. Nájomca je povinný v dobe 
opustenia zabezpečiť PL (vozidlo) proti odcudzeniu. 

 5.2.7. Prenajímateľ je oprávnený nájomcovi vyfakturovať všetky náklady za opravu PL (náklady 
na uvedenie vozidla do pôvodného stavu), ak nájomca v lehote do 30 dní odo dňa poist-
nej udalosti neposkytne poisťovateľovi všetku potrebnú súčinnosť. Po poskytnutí poistné-
ho plnenia zo strany poisťovateľa prenajímateľovi, prenajímateľ poukáže nájomcovi sumu 
tohto poistného plnenia na jeho účet. Prenajímateľ je oprávnený nájomcovi vyfakturovať 
spoluúčasť a nelikvidné položky po ukončení likvidácie poistnej udalosti zo strany poisťo-
vateľa v súlade zo záverečným listom poisťovateľa.  

6. SLUŽBY POSKYTOVANÉ PRENAJÍMATEĽOM AKO SÚČASŤ NÁJMU 

 6.1. Služby poskytované ako súčasť nájmu v rámci full-service leasingu. 

 6.1.1. Prenajímateľ ponúka v oblasti full-service leasingu ako súčasť nájmu nasledujúce služby: 

 – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla (poistenie zodpovednosti), 

 – havarijné poistenie, 

 – úrazové poistenie osôb, 

 – poistenie právnej ochrany, 

 – poistenie skiel, 

 – poistenie batožiny, 

 – diaľničná známka na územie SR,  

 – administrácia a úhrada dane z motorových vozidiel, 

 – asistenčná služba, 

 – servis vozidla v závislosti od počtu najazdených km, počas doby trvania Zmluvy,  

 – kontrola servisných nákladov, riadenie kulancií a záruk s dodávateľom služieb, 

 – výmena a uskladnenie pneumatík,  

 – náhradné vozidlo, 

 – poplatky za službu poskytovanú Slovenským rozhlasom (poplatok za rádio) resp. iný 
obdobný poplatok, ktorý môže byť neskôr zavedený, 

 – reporting nákladov, 

 – pick-up, 

 – car-monitoring,  

 – ďalšie služby na ktorých sa prenajímateľ a nájomca dohodnú v Zmluve. 

 

Nad rámec nájmu poskytuje prenajímateľ v rámci full-service leasingu službu platobných 
(tankovacích) kariet.  

  

  Rozsah týchto služieb ponúkaných prenajímateľom je špecifikovaný v (i)  týchto Pod-
mienkach, (ii) Zmluve, ako aj (iii) zmluvných podmienkach dodávateľov týchto služieb. 
Pri podpise Zmluvy alebo spolu s vozidlom bude nájomcovi odovzdané inštrukčné puzdro 
(driver set), ktoré bude obsahovať odkazy na webstránku prenajímateľa, kde nájomca ná-
jde, okrem iného, zmluvné podmienky dodávateľov služieb uvedených v tomto článku. 
Pokiaľ je v Zmluve alebo Podmienkach ustanovenie, ktoré (i) ide nad rámec zmluvných 
podmienok dodávateľa (napr. zakladá takú povinnosť nájomcu, ktorá zo zmluvných 
podmienok dodávateľa nevyplýva), je nájomca povinný takéto ustanovenie dodržiavať 
bez ohľadu na obsah zmluvných podmienok dodávateľa, (ii) je v rozpore s obsahom 
zmluvných podmienok dodávateľa, majú prednosť zmluvné podmienky dodávateľa. Po-
kiaľ dôjde k zmene dodávateľa služby, príp. rozšírenie alebo zúženie počtu dodávateľov 
služby, obsahu zmluvných podmienok dodávateľa alebo rozsahu poskytovaných služieb 
(napr. dodávateľ asistenčných služieb niektorú službu prestane poskytovať), je táto 
zmena účinná voči nájomcovi okamihom oznámenia zo strany prenajímateľa, pokiaľ 
u obsahu tohto oznámenia nevyplýva niečo iné.  

  Poplatky za poskytované služby sú zahrnuté do Nájomného. Zmluva určuje, ktoré 
z týchto služieb je povinný prenajímateľ poskytovať. Prenajímateľ si vyhradzuje právo 
na vydanie zákazu na poskytnutie služieb uvedených v čl. 6.1, alebo ktorejkoľvek z nich 
vo všetkých prípadoch, keď je nájomca v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti voči 
prenajímateľovi. 

 6.2. Platobné (tankovacie) karty. 

 6.2.1. Prenajímateľ zabezpečí nákup pohonných hmôt a iných tovarov a služieb súvisiacich 
s prevádzkou vozidla, ako napr. motorové oleje, brzdové a chladiace kvapaliny, umytie 
automobilu a pod. (ďalej len „PHM, tovar a služby“) podľa požiadaviek nájomcu vo vlast-
nom mene a na účet nájomcu, prostredníctvom osôb, ktoré na tento účel prenajímateľ 
splnomocní formou osobitného plnomocenstva, za čo nájomca poskytne prenajímateľovi 
odplatu. Prenajímateľ splní svoj záväzok zabezpečiť kúpu PHM, tovar a služby v sieťach 
čerpacích staníc a ďalších predajných miest (ďalej len „predajné miesto“) na základe pla-
tobných (taktovacích) kariet, vydaných spoločnosťou (ďalej len „Spoločnosť“), ktoré 
umožnia nájomcovi na základe plnomocenstva udeleného prenajímateľom bezhotovostne 
zaplatiť za PHM, tovar a služby v týchto predajných miest (ďalej len „platobná karta“). Ná-
jomca má nárok, aby mu boli vydané platobné karty, vrátane listu s informáciou 
o spôsobe získania osobného kódu PIN od Spoločnosti, pokiaľ to bolo dohodnuté 
v Zmluve. Platobná karta je vydaná Spoločnosťou, na základe osobitnej zmluvy uzatvo-
renej medzi prenajímateľom a Spoločnosťou (ďalej len „Zmluva o vydaní platobnej karty“).  

 6.2.2. Prenajímateľ poskytne platobnú kartu nájomcovi do 30 dní od prevzatia PL. Prevzatie 
platobnej karty potvrdí nájomca v zvláštnom protokole s uvedením všetkých identifikač-
ných údajov. Spolu s odovzdaním platobnej karty prenajímateľ odovzdá nájomcovi aj 
zmluvné podmienky Spoločnosti a plnomocenstvo, ktoré podpíše prenajímateľ a nájomca 
v dvoch zneniach, pričom podpisom preberacieho protokolu nájomca potvrdí prevzatie 
týchto zmluvných podmienok Spoločnosti, ktoré sa zaväzuje dodržiavať. 

 6.2.3. Nákup tovaru a služieb v predajnom mieste sa uskutočňuje za ceny platné v tomto mieste 
v okamihu nákupu a v mene platnej v predajnom mieste. Nákup v jednom predajnom 
mieste alebo za určitú dobu nesmie presiahnuť limity stanovené príslušnou Spoločnosťou 
pre príslušný typ platobnej karty a naviac je treba rešpektovať obmedzenia stanovené ná-
jomcom týkajúce sa napr. druhu tovaru. Spoločnosť ani prenajímateľ nenesú zodpoved-
nosť za prípadné spory medzi nájomcom a prevádzkovateľom predajného miesta. Zod-
povednosť za vady predaných PHM, tovaru a služieb znáša výhradne prevádzkovateľ 
predajného miesta. Pre vyúčtovanie nákupu je rozhodujúca súhrnná čiastka uvedená 
na doklade z platobného terminálu, ktorý je prevádzkovateľ predajného miesta povinný 
vydať s ohľadom na každý nákup hradený platobnou kartou. Nájomca tento doklad 
z platobného terminálu podpíše. Kópia dokladu z platobného terminálu zostáva 
v predajnom mieste. 

 6.2.4. Prenajímateľ poskytuje službu platobných kariet na prefinancovanie nákupu PHM, 
tovarov a služieb odobratých nájomcom v predajnom mieste. Pokiaľ pri nákupe tovarov 
alebo služieb nebude prevádzkovateľom predajného miesta vydaný nájomcovi daňový 
doklad z registračnej pokladnice prevádzkovateľa predajného miesta, Spoločnosť vystaví 
prenajímateľovi faktúru (daňový doklad) podľa podmienok dohodnutých v Zmluve 
o vydaní platobnej karty, minimálne však raz mesačne. V tejto faktúre  budú uvedené ná-
kupy PHM, tovarov a služieb realizované prostredníctvom platobných kariet za príslušné 
fakturačné obdobie. Sumy uhradené Spoločnosti prenajímateľom budú prenajímateľom 
nájomcovi následne vyúčtované raz mesačne na základe sumárneho prehľadu nákupov 
tovarov a služieb (ďalej len „vyúčtovanie“) a zaslané spolu s faktúrou vždy do 15 dňa na-
sledujúceho kalendárneho mesiaca. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi sumy 
uvedené vo vyúčtovaní prevodom na bankový účet prenajímateľa najneskôr do 30 dní 
odo dňa vystavenia príslušnej faktúry. V prípade omeškania s úhradou zaplatí nájomca 
prenajímateľovi dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý 
deň omeškania. Ak je nájomca v omeškaní s úhradou dlhšie ako 15 dní, alebo porušil 
akúkoľvek inú zmluvnú povinnosť ohľadom užívania platobnej karty, je prenajímateľ 
oprávnený vykonať po predchádzajúcom písomnom upozornení opatrenia 
na zablokovanie platobnej karty a/alebo Zmluvu predčasne ukončiť (napr. výpoveďou, 
odstúpením od zmluvy). Právo prenajímateľa na náhradu škody a poplatok za blokáciu 
platobnej karty tým nie je dotknutý.  

 6.2.5. Nájomca sa zaväzuje, že informáciu o osobnom identifikačnom čísle (PIN) zverí len tomu, 
kto je podľa jeho súhlasu oprávnený platobnú kartu používať. Nájomca je zodpovedný 
za dôsledky jeho zneužitia, resp. vyzradenia. 
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 6.2.6. Každá platobná karta platí iba pre vozidlo, ktorého číslo Zmluvy, poprípade evidenčné 
číslo (ŠPZ) je na platobnej karte vytlačené. Platobná karta je majetkom Spoločnosti po-
čas doby platnosti na nej uvedenej. V prípadoch, keď nesmie byť použitá, napr. pri ukon-
čení Zmluvy, musí byť vrátená prenajímateľovi. Pokiaľ tak nájomca nevykoná, je prenají-
mateľ oprávnený platobnú kartu zablokovať a všetky náklady spojené s blokáciou prefak-
turovať nájomcovi. Nie je však nutné vracať platobné karty s exspirovanou lehotou plat-
nosti, nájomca je však povinný platobnú kartu zničiť, napr. priečnym prestrihnutím cez 
magnetickú pásku. Platobná karta vydaná na meno musí byť nájomcom podpísaná 
na mieste na to určenom (zadná strana platobnej karty). 

 6.2.7. Nájomca súhlasí s tým, že obsluha predajných miest je pri platbe platobnou kartou 
oprávnená overiť zhodu osobného preukazu držiteľa karty alebo evidenčného čísla (ŠPZ) 
vozidla a údajov na platobnej karte a odmietnuť poskytnutie nákupu alebo služieb 
v prípade, že nesúhlasia údaje držiteľa s údajmi na platobnej karte, platobná karta je za-
blokovaná, má exspirovanú lehotu platnosti alebo nájomca nezadá správny PIN. Obsluha 
predajného miesta je ďalej oprávnená zadržať platobnú kartu v prípade, že je platobná 
karta zablokovaná z dôvodu oznámenia o jej odcudzení alebo strate alebo z iného dôvo-
du. 

 6.2.8. Nájomca sa zaväzuje, že sa bude starať o to, aby sa platobná karta nedostala do rúk 
neoprávnenej osoby, najmä je povinný ju vhodným spôsobom zabezpečiť proti odcudze-
niu a zabrániť akémukoľvek jej zneužitiu. Nájomca je predovšetkým povinný neponechá-
vať platobnú kartu v nestráženom vozidle. Nájomca sa zaväzuje, že prenajímateľovi 
uhradí akékoľvek pohľadávky vzniknuté prenajímateľovi v súvislosti s používaním, ukon-
čením používania, stratou, krádežou a/alebo neoprávneným používaním platobnej karty. 

 6.2.9. Nájomca sa zaväzuje, že stratu, odcudzenie platobnej karty alebo vyzradenie kódu PIN 
bezodkladne oznámi spoločnosti, ktorá platobnú kartu vydala a prenajímateľovi. Spoloč-
nosť bezodkladne zablokuje použitie takej platobnej karty a v rámci technických možností 
bezodkladne vydá novú platobnú kartu. Náklady spojené s vydaním novej platobnej karty 
hradí nájomca. 

 6.2.10. Nájomca je povinný vrátiť na požiadanie prenajímateľa okamžite všetky platobné karty 
užívané v rámci full-service leasingu v prípade, že nesplní svoje platobné povinnosti vy-
plývajúce zo Zmluvy. Nájomca je povinný vrátiť platobnú kartu bez zbytočného odkladu 
pri zániku Zmluvy, pričom odo dňa riadneho alebo predčasného zániku Zmluvy nesmie 
nájomca prostredníctvom platobnej karty uskutočňovať žiadne platby. V prípade smrti 
alebo zániku nájomcu prechádza povinnosť na bezodkladné vydanie platobnej karty 
na účastníkov konania o dedičstve alebo na právneho nástupcu nájomcu, ak prenajímateľ 
nestanoví inak. 

 6.2.11. Platobná karta je platná do posledného dňa mesiaca vytlačeného na platobnej karte. 
Pokiaľ má nájomca záujem o vydanie novej platobnej karty z dôvodu, že sa blíži dátum jej 
exspirácie, je povinný písomne požiadať o novú platobnú kartu najneskôr 15 dní pred ex-
spiráciou starej platobnej karty.  

 6.2.12. Prenajímateľ je oprávnený v závislosti od pokynov Spoločnosti jednostranne zmeniť 
podmienky používania platobnej karty a to najmä v súvislosti s technickým a softwarovým 
vývojom používania platobných kariet. 

 6.2.13. Nájomca nie je oprávnený prevádzať (prenášať) svoje práva a povinnosti vyplývajúce 
z užívania platobnej karty na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa. 

 6.3. Asistenčné služby. 

 6.3.1. Nájomca má nárok, aby mu bola vydaná asistenčná karta, pokiaľ to bolo dohodnuté 
v Zmluve. Prevzatie asistenčnej karty potvrdí nájomca v odovzdávacom protokole. 

 6.3.2. Asistencia je služba alebo pomoc vozidlu resp. v súvislosti s vozidlom v prípade núdze, 
t.j. poruchy, nehody, prípadne vandalského poškodenia a je zabezpečovaná dispečingom 
dodávateľa asistenčných služieb. Pri podpise Zmluvy alebo spolu s vozidlom bude ná-
jomcovi odovzdané inštrukčné puzdro (driver set), ktoré bude obsahovať odkazy na web-
stránku prenajímateľa, kde nájomca nájde, okrem iného, informácie o špecifikácií asis-
tenčných služieb, vrátane podmienok ich poskytnutia. 

 6.3.3. Asistenčné krytie je rozsah zaručených služieb podľa zmluvne stanoveného programu. 
Stanovený program a doba platnosti je uvedená na asistenčnej karte. 

 6.3.4. Asistenčná karta platí iba pre vozidlo, ktorého číslo Zmluvy, poprípade evidenčné číslo 
(ŠPZ) je na karte vytlačené. Asistenčná karta je majetkom prenajímateľa a v prípadoch, 
keď nesmie byť použitá, napr. pri ukončení Zmluvy, musí byť vrátená prenajímateľovi. 
Pokiaľ tak nájomca nevykoná, je prenajímateľ oprávnený asistenčnú kartu zablokovať 
a všetky náklady spojené s blokáciou karty prefakturovať nájomcovi. Nie je však nutné 
vracať asistenčné karty s exspirovanou lehotou platnosti, nájomca je však povinný asis-
tenčnú kartu zničiť, napr. priečnym prestrihnutím. 

 6.3.5. Nájomca súhlasí s tým, že poskytovateľ asistenčnej služby je oprávnený overiť zhodnosť 
údajov uvedených na asistenčnej karte s údajmi uvedenými v osobnom preukaze držiteľa 
tejto karty alebo s evidenčným číslom (ŠPZ) vozidla a odmietnuť poskytnutie služby 
v prípade, že tieto údaje alebo evidenčné číslo nesúhlasia. V prípade exspirovanej lehoty 
platnosti je poskytovateľ asistenčnej služby oprávnený kartu zablokovať. Ďalej je opráv-
nený zadržať asistenčnú kartu v prípade, že je karta zablokovaná z dôvodu oznámenia 
o jej odcudzení alebo strate alebo z iného dôvodu. 

 6.3.6. Všetky náklady (pravidelné, mimoriadne), ktoré bude musieť prenajímateľ zaplatiť 
dodávateľovi za poskytovanie asistenčnej služby, bude prenajímateľ vyúčtovávať ná-
jomcovi ako súčasť nájmu PL v Nájomnom podľa bodu 4.1 týchto Podmienok, pokiaľ 
v Zmluve nie je uvedená iná lehota splatnosti (napr. štvrťrok), pričom Zmluva môže určiť 
aj to, že rozličné typy nákladov sa budú uhrádzať s rozličnou splatnosťou (napr. niektoré 
mesačne a niektoré štvrťročne). Nájomca sa zaväzuje, že prenajímateľovi uhradí akékoľ-
vek pohľadávky vzniknuté prenajímateľovi v súvislosti používaním, ukončením používa-
nia, straty, krádeže a/alebo neoprávneným používaním asistenčnej karty. 

 6.3.7. Asistenčná karta je platná do dňa a mesiaca uvedeného na karte. 

 6.3.8. Nájomca nie je oprávnený prevádzať (prenášať) svoje práva a povinnosti vyplývajúce 
z užívania asistenčnej karty na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu prenajímate-
ľa. 

 6.3.9. Podmienky užívania náhradného vozidla. 

 6.3.9.1. Súčasťou asistenčnej služby je aj poskytnutie náhradného vozidla nájomcovi. Nájomca 
má nárok na náhradné vozidlo najviac rovnakej triedy ako vozidlo špecifikované 
v Zmluve, ak bolo dohodnuté v Zmluve, a to iba v prípade, keď vozidlo nemôže užívať 
nezávisle na svojej vôli vtedy, ak došlo k odcudzeniu, zničeniu alebo takému poškodeniu, 
pri ktorom je pre ďalšie užívanie vozidla nevyhnutná oprava na dobu 5 dní, ak nie je do-
hodnuté inak. Nájomcovi bude poskytnuté náhradné vozidlo od prvého dňa, kedy vznikne 
takáto potreba užívania. Pri prekročení uvedenej doby bude Nájomné zvýšené o náklady 
za používanie náhradného vozidla za prečerpanú dobu nájomcovi prefakturované 
a nájomca je povinný toto zvýšené Nájomné bez zbytočného odkladu uhradiť podľa vyúč-
tovania prenajímateľa. 

 6.3.9.2. Náhradné vozidlo bude dodané prostredníctvom zmluvného partnera dodávateľa asis-
tenčnej služby. V súvislosti s užívaním náhradného vozidla vstupuje do zmluvného vzťa-
hu so zmluvným partnerom dodávateľa asistenčnej služby prenajímateľ. Pri užívaní ná-
hradného vozidla je nájomca okrem zmluvných podmienok dodávateľa asistenčnej služby 
povinný dodržiavať aj zmluvné podmienky zmluvného partnera dodávateľa asistenčnej 
služby. 

 6.4. Výmena pneumatík a servisné náklady. 

 6.4.1. Zo Zmluvy vyplýva, či bola vo vzťahu k výmene pneumatík a servisným nákladom 
dohodnutá otvorená kalkulácia (OCL) alebo uzatvorená kalkulácia (UCL). 

6.4.1.1. Pokiaľ bola v Zmluve dohodnutá OCL, hradí nájomca v Zmluve dohodnuté čiastky ako 
predbežne dohodnutú cenu. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva iná lehota, celková suma pred-
bežne dohodnutej ceny sa zúčtuje oproti skutočnej cene služieb spotrebovaných ná-
jomcom štvrťročne, pričom prípadný rozdiel zaplatí buď nájomca (ak celková suma pred-
bežne dohodnutej ceny nepokrýva celkovú hodnotu služieb), alebo prenajímateľ (ak cel-
ková suma predbežne dohodnutej ceny prevyšuje celkovú hodnotu služieb), a to so 
splatnosťou uvedenou v príslušnej faktúre. 

6.4.1.2. Pokiaľ bola v Zmluve dohodnutá UCL, Nájomné hradené nájomcom zahŕňa limitnú 
čiastku servisných nákladov a nákladov za výmenu pneumatík na uskutočňovanie nevy-
hnutných opráv a údržby vozidla v autorizovaných servisoch a pneuservisoch. Pri servis-
ných nákladoch je v Zmluve limit zakotvený formou časového obmedzenia (doba nájmu) 
t.j. nájomca je oprávnený čerpať služby len počas platnosti Zmluvy. Servisná položka 
Zmluvy zahŕňa limitný náklad podľa doby nájmu a stanoveného počtu najazdených kilo-
metrov, avšak v prípade prečerpania stanoveného počtu najazdených kilometrov sú ná-
klady za vzniknutý nevyhnutný servis zahrnuté v poplatku za prečerpané kilometre podľa 
bodu 8.4. týchto Podmienok. Pri nákladoch za výmenu pneumatík je v Zmluve limit zakot-
vený formou uvedenia počtu kusov, triedy a rozmeru pneumatík. Všetky služby, ktoré ná-
jomca odoberie nad rámec uvedených limitov (či už časového, km, alebo počtu 
a špecifikácie pneumatík), je nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť ako zvýšenú cenu 
nájmu PL za aktuálne obdobie  na základe vyúčtovania, splatného v lehote splatnosti 
uvedenej na príslušnej faktúre. V prípade omeškania s úhradou zaplatí nájomca prenají-
mateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak 
je nájomca v omeškaní s úhradou dlhšie ako 15 dní, je prenajímateľ oprávnený Zmluvu 
vypovedať. Právo prenajímateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.  

 6.4.2. Výmena pneumatík. 

6.4.2.1. Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby nájomca mohol odoberať služby výmeny 
pneumatík po splnení dohodnutých zmluvných podmienok. Mesačné platby Nájomného 
hradené nájomcom zahŕňajú čiastku na obstaranie a dodávku dohodnutého počtu pneu-
matík, ich montáž, demontáž, vyváženie kolies a uskladnenie pneumatík. Triedu, rozmer, 
počet pneumatík zimné/letné, na ktoré má nájomca nárok, stanoví Zmluva. Prenajímateľ 
schváli iba pneumatiky, ktorých rozmer je pre dané vozidlo podľa technickej dokumentá-
cie k vozidlu schválený. Prekročenie zmluvného limitu uhradí nájomca  ako zvýšenie ceny 
nájmu PL za aktuálne obdobie na základe vyúčtovania predloženého prenajímateľom 
s dokladovaním rozsahu služieb, ktoré boli v súvislosti s výmenou pneumatík skutočne 
čerpané a to so splatnosťou uvedenou v príslušnej faktúre. Vyúčtovanie bude prenajíma-
teľ predkladať štvrťročne, pokiaľ nebude v Zmluve dohodnuté inak. Akékoľvek ďalšie 
služby nad uvedený rámec hradí nájomca ako zvýšenú cenu nájmu PL za aktuálne obdo-
bie. 

6.4.2.2. Nájomca má nárok na triedu a rozmer pneumatík uvedených v Zmluve, ktoré budú 
odobrané v zmluvných servisných pneustrediskách prenajímateľa, pokiaľ nie je dohodnu-
té alebo zmluvne stanovené inak. Pri podpise Zmluvy alebo spolu s vozidlom bude ná-
jomcovi odovzdané inštrukčné puzdro (driver set), ktoré bude obsahovať odkazy na web-
stránku prenajímateľa, kde nájomca nájde, okrem iného, informácie o zozname pneus-
tredísk. 

 6.4.2.3. Ohľadne čerpania služieb uvedených v bode 6.4.2.1. kontaktuje nájomca zmluvné 
pneustredisko sám a dohodne s ním deň a hodinu pristavenia vozidla. Nájomca berie 
na vedomie, že prenajímateľ neručí za lehoty, v ktorých bude služba zmluvným servis-
ným pneustrediskom poskytnutá. Pneumatiky je nájomca oprávnený objednať 
v niektorom zo zmluvných pneustredísk v dostatočnom predstihu.  

6.4.2.4. V súvislosti s odoberaním tovaru a služieb vstupuje do zmluvného vzťahu 
s pneuservisom prenajímateľ, pričom nájomca odoberá tovar a služby v mene a na účet 
prenajímateľa na základe predloženia servisnej karty a splnenia iných dohodnutých 
zmluvných podmienok. Nájomca je povinný (i) sa oboznámiť so zmluvnými podmienkami 
príslušného pneuservisu, (ii) dôsledne prezrieť odobratý tovar alebo skontrolovať poskyt-
nuté služby, či sú poskytnuté v súlade so zmluvnými podmienkami pneuservisu a či ne-
obsahujú vady, (iii) odmietnuť prevziať vadný tovar resp. prijať vadnú službu, (iv) bezod-
kladne uplatniť v mene prenajímateľa voči príslušnému pneuservisu akékoľvek nároky 
vyplývajúce z vadného plnenia. Vlastníctvo k prevzatému tovaru nadobúda prenajímateľ. 
Nakoľko nájomca si tovar vybral a prezrel samostatne, prenajímateľ nezodpovedá ná-
jomcovi za akékoľvek vady tovaru. Nájomca preberá od prenajímateľa tovar „ako stojí 
a leží“. Prenajímateľ splnomocňuje nájomcu, aby v jeho mene uplatňoval voči príslušné-
mu pneuservisu akékoľvek nároky vyplývajúce z vád odobraného tovaru. 

6.4.2.5. Nájomca sa v zmluvnom servisnom pneustredisku preukazuje servisnou kartou vydáva-
nou prenajímateľom a osvedčením o evidencii vozidla. Servisná karta je súčasťou in-
štrukčného puzdra (driver setu) prenajímateľa, ktorý nájomca obdrží od prenajímateľa pri 
podpise Zmluvy alebo spolu s vozidlom. Servisná karta slúži súčasne ako preukaz 
na čerpanie služieb príp. odber tovaru v zmluvných servisných pneustrediskách. Nájomca 
sa zaväzuje predložiť zodpovedným pracovníkom zmluvného servisného pneustrediska 
servisnú kartu za účelom vykonania požadovaných úkonov. Počas celej doby trvania 
Zmluvy má nájomca servisnú kartu u seba a je povinný ju bez zbytočného odkladu 
na žiadosť predložiť prenajímateľovi. Nájomca berie na vedomie, že ak nepredloží 
v zmluvnom servisnom pneustredisku všetky doklady uvedené vyššie, má zmluvné ser-
visné pneustredisko právo odoprieť poskytnutie služby, jedine, že ju nájomca uhradí sám. 

6.4.2.6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na vydanie zákazu na poskytnutie služieb uvedených 
v bode 6.4.2.1. vo všetkých prípadoch, keď je nájomca v omeškaní s plnením akejkoľvek 
povinnosti voči prenajímateľovi. 

6.4.2.7. Nájomca je oprávnený skladovať zimné resp. letné pneumatiky (ďalej len „pneumatiky“) 
v niektorom zo zmluvných pneustredísk. Pri podpise Zmluvy alebo spolu s vozidlom bude 
nájomcovi odovzdané inštrukčné puzdro (driver set), ktoré bude obsahovať odkazy na 
webstránku prenajímateľa, kde nájomca nájde, okrem iného, informácie o zozname pne-
ustredísk. Ak je vlastníkom vozidla prenajímateľ, v prípade zániku Zmluvy je nájomca po-
vinný uskladnené pneumatiky bezodkladne vyskladniť s tým, že letné/zimné pneumatiky 
je vždy povinný vrátiť prenajímateľovi. Ak nájomca nevyskladní pneumatiky a ak od nich 
neodovzdá prenajímateľovi skladištný list, je povinný uhradiť prenajímateľovi všetky ná-
klady za uskladnenie pneumatík ako zvýšenie ceny nájmu PL za aktuálne, resp. posledné 
obdobie aj za dobu od zániku Zmluvy do ich vyskladnenia prenajímateľom, a to bez ohľa-
du na to, či sa jedná o zimné alebo letné pneumatiky. 

 6.5. Servisné náklady. 

 6.5.1. Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcovi poskytovať (v dohodnutom rozsahu) prostredníctvom 
zmluvných servisov schválených prenajímateľom nutné opravy a údržbu vozidla, ktoré 
v sebe zahŕňajú: i) bežné opravy, ii) pravidelná výmena kvapalín (napr. olej, brzdová kva-
palina) v rámci pravidelných prehliadok, iii) výmena stieračov, iv) výmena tlmičov, v) pra-
videlné prehliadky určené výrobcom vozidla, vi) výmena súčastí vozidla v dôsledku bež-
ného opotrebenia (oprava a výmena jednotlivých dielcov). Táto služba nezahŕňa 
a prenajímateľ nie je povinný hradiť: i) výmena súčastí na ktoré platí záruka ich výrobcu, 
ii) akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí vozidla, ktoré sú kryté poistkou, iii) výmena 
súčastí vozidla a/alebo kvapalín, pokiaľ to nie je potrebné pre bezpečné užívanie vozidla, 
iv) výmena oleja a/alebo zmesi do ostrekovača mimo pravidelných prehliadok vozidla. 
Nájomca je povinný vykonávať nutné opravy a údržbu vozidla iba v autorizovaných servi-
soch schválených prenajímateľom a dodržiavať servisné intervaly predpísané výrobcom. 
V prípade nedodržania tejto povinnosti uhradí nájomca prenajímateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške trojnásobku dohodnutého Nájomného. Právo prenajímateľa na náhradu škody 
tým nie je dotknuté. 

 6.5.2. Ohľadne čerpania služieb uvedených v bode 6.4.1. kontaktuje nájomca zmluvné servisné 
stredisko sám a dohodne s ním deň a hodinu pristavenia vozidla. Nájomca berie 
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na vedomie, že prenajímateľ neručí za lehoty, v ktorých bude služba zmluvným servis-
ným strediskom poskytnutá. Zoznam zmluvných servisných stredísk je pravidelne aktuali-
zovaný a je umiestnený na webovej stránke prenajímateľa. Pri podpise Zmluvy alebo 
spolu s vozidlom bude nájomcovi odovzdané inštrukčné puzdro (driver set), ktoré bude 
obsahovať odkazy na webstránku prenajímateľa, kde nájomca nájde, okrem iného, infor-
mácie o zozname zmluvných servisných stredísk PL. 

 6.5.3. Nájomca sa v zmluvnom servisnom stredisku preukazuje servisnou kartou vydávanou 
prenajímateľom a osvedčením o evidencii vozidla. Servisná karta je súčasťou inštrukčné-
ho puzdra (driver setu) prenajímateľa, ktoré nájomca obdrží od prenajímateľa pri podpise 
Zmluvy alebo spolu s vozidlom. Servisná karta slúži súčasne ako preukaz na čerpanie 
služieb v zmluvných servisných strediskách. Nájomca sa zaväzuje predložiť zodpoved-
ným pracovníkom zmluvného servisného strediska servisnú kartu za účelom vykonania 
požadovaných úkonov. Počas celej doby trvania Zmluvy má nájomca servisnú kartu 
u seba a je povinný ju bez zbytočného odkladu na žiadosť predložiť prenajímateľovi. Ná-
jomca berie na vedomie, že ak nepredloží v zmluvnom servisnom stredisku všetky dokla-
dy uvedené vyššie, má zmluvné servisné stredisko právo odoprieť poskytnutie služby, je-
dine že ju nájomca uhradí sám. 

 6.5.4. Nájomca je povinný pri prevzatí vozidla skontrolovať vykonanie služby zmluvným servis-
ným strediskom. Zistené vady je povinný nechať bez zbytočného odkladu zmluvným ser-
visným strediskom odstrániť. 

 6.6. Car-monitoring.   

   6.6.1. Nájomca ma nárok na využívanie služby car-monitoring, pokiaľ to bolo dohodnuté 
v Zmluve. Služba je poskytovaná prostredníctvom zmluvných poskytovateľov prenajíma-
teľa na základe zariadenia, ktoré je namontované v PL. Obstaranie, inštalácia a aktivácia 
zariadenia je súčasťou ceny PL. Mesačný poplatok za využívanie služby car-monitoring je 
zahrnutý v Nájomnom. V rámci Nájomného je zahrnutý aj servis zariadenia, pokiaľ prí-
slušné podmienky poskytovateľa neurčujú inak. V prípade, ak dôjde v dôsledku využíva-
nia služby car-monitoring nájomcom k zvýšeniu nákladov tak, že budú presahovať výšku 
mesačného poplatku, na základe ktorého prenajímateľ vyčíslil výšku Nájomného, je pre-
najímateľ oprávnený zvýšiť príslušnú splátku Nájomného tak, aby pokryla náklady na 
službu car-monitoring v plnej výške.   

   6.6.2. Nájomca vyhlasuje, že sú mu známe príslušné podmienky poskytovateľa služby car-
monitoring. 

      6.7.  Ostatné služby. 

 6.7.1. Ak v Zmluve nie je dohodnuté inak, poskytovateľ realizuje úhradu diaľničnej známky, ak 
je to predmetom služieb dohodnutých v Zmluve. 

7. ZÁNIK ZMLUVY 

 7.1. Trvalé vyradenie vozidla z prevádzky. 

 7.1.1. Ak došlo k odcudzeniu PL alebo totálnemu zničeniu PL a poistiteľ z dôvodov uvedených 
v týchto Podmienkach, Všeobecných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach 
poisťovateľa neposkytol poistné plnenie do 180-tich dní odo dňa ohlásenia odcudzenia 
Polícii SR, resp. odo dňa nahlásenia poistnej udalosti poisťovateľovi (v prípade totálneho 
zničenia PL) a nájomca neposkytol prenajímateľovi a/alebo poisťovateľovi akúkoľvek po-
trebnú súčinnosť pri likvidácii poistnej udalosti (napr. odovzdanie kľúčov a/alebo OEV 
prenajímateľovi, poskytnutie informácií poisťovateľovi), je nájomca povinný uhradiť prena-
jímateľovi rozdiel medzi obstarávacou cenou PL a podielom z tejto ceny zaplateným  ná-
jomcom v rámci Nájomného. Aj v tomto prípade je nájomca taktiež povinný zaplatiť pre-
najímateľovi čiastky uvedené v bode 7.1.2. písm. a), b) a d) týchto Podmienok. 

 7.1.2. V týchto prípadoch zániku Zmluvy je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi najmä: 

 a) dlžné Nájomné do doby predčasného zániku Zmluvy, 

 b) ostatné dlžné čiastky, napr. za čerpané služby a odobraný tovar, skutočné náklady 
diaľničnej známky (poplatku), zmluvné pokuty, úrok z omeškania, náhrada škody, výdav-
ky (náklady) vynaložené prenajímateľom v súvislosti so zabezpečením vozidla ako zvý-
šenú cenu nájmu PL za posledné obdobie, alikvótnu čiastku spojenú s prihlásením vozid-
la na príslušnom dopravnom inšpektoráte, alebo vymáhaním splatných pohľadávok 
a pod., 

 c) poisťovateľom zrazenú „spoluúčasť“ na poistnej udalosti a ďalej prípadné nelikvidné 
položky stanovené poisťovateľom, ako aj kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou vozid-
la a podielom z tejto ceny zaplateným nájomcom v rámci Nájomného a poskytnutým po-
istným plnením zníženým o dohodnutú spoluúčasť (pokiaľ nebolo dohodnuté havarijné 
poistenie vozidla s režimom „GAP“), ako aj akékoľvek iné nároky, uhradené prenajímate-
ľom za nájomcu, ktoré neboli prenajímateľovi nahradené buď nájomcom alebo príslušným 
poisťovateľom (na základe vinkulácie poistného plnenia v prospech prenajímateľa),  

 d) ako zvýšenú cenu nájmu PL za posledné obdobie časť poistného za akékoľvek poistenie 
za obdobie odo dňa predčasného zániku Zmluvy do posledného dňa doby, za ktorú bolo 
poistenie zaplatené. 

 7.2. Výpoveď zo strany prenajímateľa – vrátenie vozidla. 

 7.2.1. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu v nasledujúcich prípadoch: 

 a) ak je nájomca aj po predchádzajúcom odoslaní písomnej upomienky v omeškaní so 
zaplatením Nájomného, zmluvnej pokuty alebo inej platby dlhšie ako 30 dní,   

 b) ak je nájomca aj po predchádzajúcom odoslaní písomnej upomienky v omeškaní so 
zaslaním dokladov uvedených v Zmluve alebo týchto Podmienkach dlhšie ako 30 dní,  

 c) ak nájomca aj po predchádzajúcom odoslaní písomného upozornenia naďalej užíva 
vozidlo v rozpore s účelom užívania dohodnutým v Zmluve a týchto Podmienkach, 
v dôsledku čoho prenajímateľovi vznikla škoda alebo mu hrozí škoda, poprípade môže 
dôjsť k predčasnému opotrebovaniu alebo poškodeniu vozidla,  

 d) pokiaľ nájomca hrubým spôsobom porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy 
a týchto Podmienok, za hrubé porušenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto 
Podmienok sa rozumie najmä: i) opakované porušenie zmluvnej povinnosti, ii) porušenie 
akejkoľvek zmluvnej povinnosti, pokiaľ porušujúca zmluvná strana neodstráni porušenie 
svojej zmluvnej povinnosti napriek výzve druhej zmluvnej strany v primeranej lehote sta-
novenej vyzývajúcou zmluvnou stranou, ktorá nesmie byť kratšia ako 8 dní, iii) porušenie 
povinnosti nájomcu podľa bodu 3.1.2. týchto Podmienok, iv) porušenie povinnosti ná-
jomcu vrátiť OEV - časť II v lehote uvedenej v bode 3.2.4. týchto Podmienok a v) poruše-
nie povinnosti nájomcu podľa bodu 3.2.6. týchto Podmienok, 

 e) bol na majetok nájomcu vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia alebo ak nájomca 
podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie alebo nájomca 
vstúpil do likvidácie, 

 f) pokiaľ dodávateľ nedodá vozidlo alebo neuzavrie s prenajímateľom kúpnu zmluvu 
na vozidlo, resp. nepotvrdí záväznú objednávku na dodanie vozidla a zavinenie nie je 
na strane prenajímateľa. V tomto prípade nemá prenajímateľ povinnosť nájomcovi čokoľ-
vek hradiť (škodu, straty, náklady a pod.), 

 g) pokiaľ sa majetkové pomery nájomcu výrazne zhoršia, event. pokiaľ vyjdú najavo také 
skutočnosti týkajúce sa nájomcu, pri znalosti ktorých by prenajímateľ Zmluvu neuzatvoril, 

 h) pokiaľ nájomca na základe výzvy prenajímateľa neprevezme vozidlo do nájmu 
v stanovenej lehote, 

 ch) ak sú na strane prenajímateľa dané dôvody na výpoveď alebo pre odstúpenie od inej 
zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami. 

  V týchto prípadoch zaniká Zmluva dňom doručenia písomnej výpovede. 

 7.2.2. Pokiaľ Zmluva zanikne výpoveďou, je nájomca povinný vrátiť vozidlo vrátane všetkých 
dokladov s ním súvisiacich (vrátane OEV) na miesto a v termíne určenom prenajímate-
ľom. Pokiaľ tak nájomca nevykoná, súhlasí s tým, že mu prenajímateľ odoberie vozidlo 
bez predchádzajúceho oznámenia a na náklady nájomcu, a to aj proti jeho vôli. Ostatné 
práva prenajímateľa na náhradu škody a ostatné finančné plnenia tým nie sú dotknuté. 

 7.2.3. V prípade zániku Zmluvy výpoveďou je nájomca povinný, pokiaľ nie je dohodnuté inak, 
zaplatiť prenajímateľovi najmä: 

 a) dlžné Nájomné do doby zániku Zmluvy výpoveďou. Nájomca je pritom povinný zaplatiť 
za každý začatý mesiac Nájomného v plnej výške vrátane DPH, 

 b) kladný rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla ku dňu zániku Zmluvy podľa 
účtovníctva prenajímateľa a výnosom z predaja vráteného vozidla zníženým o všetky ná-
klady s týmto predajom spojené, 

 c) zmluvnú pokutu: podľa bodu 9.5. týchto Podmienok, 

 d) ako zvýšenú cenu nájmu PL za posledné obdobie náklady vynaložené v súvislosti 
s odobraním vozidla, 

 e) ako zvýšenú cenu nájmu PL za posledné obdobie náklady spojené s prípadným vymáha-
ním dlžných čiastok mimosúdnou cestou, 

 f) ako zvýšenú cenu nájmu PL za posledné obdobie náklady na opravy, ak je vrátené alebo 
odobrané vozidlo v technickom stave, ktorý nezodpovedá bežnému opotrebovaniu, 

 g) ako zvýšenú cenu nájmu PL za posledné obdobie skutočné náklady diaľničnej známky 
(poplatku),  

         h)  alikvótnu čiastku spojenú s prihlásením vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte, 

 ch) náhradu škody, 

 i zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa týchto Podmienok. 

 7.3. Odstúpenie od Zmluvy. 

 7.3.1. Po uzavretí Zmluvy má nájomca právo od Zmluvy odstúpiť, ak dôjde k omeškaniu 
v dodávke vozidla zavinenej prenajímateľom alebo ak v zmysle bodu 4.1.4. písm. c) tých-
to Podmienok dôjde medzi dňom podpisu Zmluvy a dňom odovzdania PL k zvýšeniu ob-
starávacej ceny PL o viac ako 10%. V prípade ak sa Zmluva skončí odstúpením 
od Zmluvy prenajímateľom, má prenajímateľ nárok na plnenia špecifikované v bode 7.2.3 
týchto Podmienok. 

 7.4. Dohoda zmluvných strán. 

 7.4.1. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán (ďalej len „Dohoda“). Vysporiadanie 
prenajímateľa s nájomcom bude upravené v Dohode, pričom nájomca je povinný uhradiť 
prenajímateľovi budúce Nájomné ponížené o prvé pomerné Nájomné a o rozdiel medzi 
zostatkovou hodnotou PL a ocenením pre výkup PL, ak Dohoda neustanovuje inak. Táto 
čiastka  je dodatočným zvýšením ceny nájmu za posledné obdobie nájmu PL pred záni-
kom Zmluvy po dodaní služby. Každá (aj opakovaná) žiadosť prenajímateľa o ukončenie 
Zmluvy dohodou je spoplatnená paušálnym poplatkom podľa bodu 11.5. týchto Podmie-
nok. 

 7.5. Uplynutím doby. 

 7.5.1. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá. Nájomca je povinný odovzdať 
prenajímateľovi PL do 17.00 hod posledného dňa doby, na ktorú bola Zmluva uzavretá, 
v sídle prenajímateľa, ak neurčí prenajímateľ inak. 

 7.6. Zánik (právnická osoba) alebo smrť (fyzická osoba) nájomcu. 

 7.6.1. Smrťou nájomcu zmluvný vzťah založený zmluvou končí. Prenajímateľ je oprávnený 
požadovať od účastníkov konania o dedičstve, prípadne iných osôb majúcich vozidlo vo 
svojej faktickej moci, vydanie vozidla, prípadne ho odobrať. Popri tom je prenajímateľ 
oprávnený požadovať od dedičov nájomcu zaplatenie najmä: 

 a) dlžné Nájomné do doby predčasného zániku Zmluvy, 

 b) nákladov spojených s odobraním vozidla, ak nebude vozidlo vydané podľa požiadavky 
prenajímateľa ako zvýšenú cenu nájmu PL za posledné obdobie, 

 c) náklady spojené s prípadným vymáhaním dlžných čiastok mimosúdnou cestou ako 
zvýšenú cenu nájmu PL za posledné obdobie, 

 d) skutočné náklady diaľničnej nálepky (poplatku) ako zvýšenú cenu nájmu PL za posledné 
obdobie, 

 e) náhradu škody, 

 f) zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa týchto Podmienok, ak vznikol nárok na ich 
zaplatenie počas života nájomcu, 

  ak tieto dlhy nájomcu na nich prešli. 

 7.6.2. Pri zániku nájomcu spojenom s prechodom jeho obchodného imania na právneho 
nástupcu (napr. zlúčenie, splynutie, rozdelenie) Zmluva nezaniká ale prechádza na nové-
ho nájomcu spolu so všetkými právami povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy a týchto 
Podmienok. Prenajímateľ, nájomca a pôvodný nájomcu sú v takomto prípade povinní 
uzatvoriť dodatok k Zmluve, v ktorom si potvrdia zmenu nájomcu, trvanie nájomného 
vzťahu s novým nájomcom, potvrdia odovzdanie a prevzatie PL ako aj všetkých dokladov 
odovzdaných prenajímateľom nájomcovi s PL. Pokiaľ by v dôsledku toho došlo 
k výraznému oslabeniu istoty prenajímateľa ohľadne uspokojovania jeho nárokov zo 
Zmluvy, je prenajímateľ oprávnený Zmluvu vypovedať so všetkými dôsledkami z toho 
plynúcimi podľa bodov 7.2.2. a 7.2.3. týchto Podmienok. 

 7.6.3. Ak dôjde k niektorej zo skutočností uvedených v bode 7.6.2 týchto Podmienok, je ná-
jomca povinný pred svojím zánikom presne označiť prenajímateľovi subjekt, na ktorý pre-
chádza jeho obchodné imanie.  

8. VRÁTENIE PREDMETU LEASINGU 

 8.1. Nájomca je povinný v prípade zániku Zmluvy výpoveďou zo strany prenajímateľa podľa 
bodu 7.2., odstúpením od Zmluvy podľa bodu 7.3., dohodou zmluvných strán podľa bodu 
7.4., uplynutím doby nájmu podľa bodu 7.5. alebo smrťou nájomcu podľa bodu 7.6. vrátiť 
prenajímateľovi vozidlo ku dňu zániku Zmluvy, ak nie je prenajímateľom stanovený iný 
deň. Nájomca je povinný vrátiť PL v sídle prenajímateľa, alebo na inom mieste, ktoré určí 
prenajímateľ. V prípade vzniku poistnej udalosti na PL je nájomca povinný pred vrátením 
PL prenajímateľovi zabezpečiť opravu PL. Prenajímateľ môže splnomocniť na prevzatie 
PL iný subjekt, čo nájomcovi písomne oznámi. Na základe tohto oznámenia bude tento 
subjekt oprávnený vykonávať v mene prenajímateľa všetky úkony súvisiace s prevzatím 
PL (napr. stanovenie dňa a miesta odovzdania PL, podpis preberacieho protokolu), ná-
jomca je povinný túto skutočnosť rešpektovať a nie je oprávnený od tohto subjektu poža-
dovať akékoľvek dokumenty. V prípade, ak nájomca akýmkoľvek spôsobom zmarí odo-
vzdanie PL v určenom čase a na určenom mieste, je povinný prenajímateľovi zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za každý jeden zmarený termín odovzdania PL. 

 8.2. Prenajímateľ je pred tým, ako prevezme vozidlo späť, oprávnený skontrolovať, či vozidlo 
bolo vrátené v stave v akom bolo odovzdané nájomcovi s prihliadnutím na bežné opotre-
benie. Stav vozidla vrátane stavu tachometra bude zaznamenaný v protokole o prevzatí 
vozidla od nájomcu. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi ako zvýšenú cenu nájmu 
PL nadmerné opotrebenie, ktoré presiahne rámec bežného opotrebenia. 

 8.3. Nájomca je povinný súčasne s vrátením vozidla odovzdať prenajímateľovi všetky kľúče 
a doklady k vozidlu (vrátane OEV – časť I). Ak nájomca nesplní túto povinnosť, zaplatí 
prenajímateľovi  všetky náklady, ktoré vzniknú prenajímateľovi v súvislosti so zabezpeče-
ním nových kľúčov a dokladov ako zvýšenú cenu nájmu PL. 
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 8.4. V prípade prekročenia stanoveného počtu najazdených kilometrov uvedeného v Zmluve 
(ak je prenajímateľom stanovený limit) uhradí nájomca prenajímateľovi ako zvýšenú cenu 
nájmu PL za aktuálne obdobie vo výške poplatku za prečerpané kilometre vo výške podľa 
Zmluvy. V opačnom prípade bude nájomcovi dobropisovaná čiastka za znížené Nájomné 
za aktuálne obdobie za neodjazdené kilometre s použitím sadzieb uvedených v Zmluve, 
najviac však do výšky neodjazdených 10.000 km. Pri vyúčtovaní viac/menej najazdených 
kilometrov je braná do úvahy 1% voľná hranica z celkového počtu stanovených kilomet-
rov za dobu trvania Zmluvy. V prípade prečerpania resp. nedočerpania v rámci limitu voľ-
nej hranice nie sú účtované ani dobropisované žiadne kilometrové poplatky. V prípade 
odchýlky prečerpaných resp. nedočerpaných kilometrov cez 1% voľnú hranicu je vyúčto-
vanie uskutočnené podľa celkového počtu prečerpaných resp. nedočerpaných kilometrov 
bez ohľadu na voľnú hranicu. 

      8.5. Posledná faktúra bude vystavená za celý mesiac. Pokiaľ nájomca vráti PL v priebehu 
mesiaca, bude mu alikvótny podiel Nájomného vrátený podľa dátumu preberacieho pro-
tokolu. 

      8.6.  Prenajímateľ a nájomca sa výslovne dohodli, že v prípade, ak bude nájomca aj po 
uplynutí posledného dňa dohodnutej doby nájmu uvedeného v Zmluve ďalej užívať PL, 
bez toho aby bol uzatvorený písomný dodatok k Zmluve o zmene doby nájmu, predlžuje 
sa Zmluva a tým aj doba nájmu opakovane vždy o jeden mesiac za podmienok, za kto-
rých bola pôvodne dohodnutá vrátane prípadných dodatkov, pričom dohodnutý limit km 
zostane v pôvodnej výške t.j. nedôjde k jeho alikvótnemu zvýšeniu v dôsledku predĺženia 
doby nájmu. Takto predlžovaná Zmluva (doba nájmu) skončí mesiacom, v ktorom bude 
vykonané protokolárne odovzdanie a prevzatie PL (t.j. dňom vrátenia PL).  

 8.7  Ustanovenie bodu 8.6 týchto Podmienok o mesačnom predlžovaní Zmluvy (doby nájmu) 
neplatí, pokiaľ bude nájomca najneskôr do 45 dní po skončení dohodnutej doby nájmu 
vyzvaný prenajímateľom k vráteniu PL. Pokiaľ nájomca nevráti na základe tejto výzvy PL 
včas, bude platiť, že Zmluva bude znovu uzatvorená za podmienok pôvodne dohodnu-
tých a to na jeden rok, ak bola pôvodná doba nájmu dlhšia ako jeden rok. Pokiaľ bola do-
ba nájmu dohodnutá na dobu kratšiu ako jeden rok, bude platiť, že Zmluva bola znovu 
uzatvorená za podmienok dohodnutých pôvodne na túto kratšiu dobu. 

9. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

 9.1. Ak bude nájomca v omeškaní s prevzatím vozidla podľa bodu 3.1.1. týchto Podmienok, je 
povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z obstarávacej ceny vo-
zidla uhradenej prenajímateľom. 

 9.2. Ak sa nájomca dostane s platbou Nájomného alebo akejkoľvek inej platby do omeškania, 
je povinný zaplatiť prenajímateľovi úroky z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 1 záko-
na č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ob-
chodný zákonník“). 

 9.3. Ak je nájomca aj po predchádzajúcom odoslaní písomnej upomienky v omeškaní 
s vrátením vozidla, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% 
z dohodnutého Nájomného vrátane DPH za každý začatý deň omeškania a to aj 
v prípade, ak bolo vozidlo v držbe tretej osoby. 

 9.4. Ak je nájomca aj po predchádzajúcom odoslaní písomnej upomienky v omeškaní 
s predložením alebo odovzdaním OEV časť - II prenajímateľovi, je povinný zaplatiť prena-
jímateľovi zmluvnú pokutu vo výške EUR 100 za každý začatý deň omeškania. 

      9.5.  Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3% z obstarávacej 
ceny PL, pokiaľ dôjde k zániku Zmluvy do 2 rokov od začiatku doby nájmu alebo 2% 
z obstarávacej ceny PL, pokiaľ dôjde k zániku Zmluvy po viac ako 2 rokoch od začiatku 
doby nájmu, ak nájomca poruší ktorúkoľvek z týchto svojich zmluvných povinností: a) ak 
je nájomca aj po predchádzajúcom odoslaní písomnej upomienky v omeškaní so zaplate-
ním Nájomného, zmluvnej pokuty alebo inej platby dlhšie ako 30 dní,  b) ak je nájomca 
aj po predchádzajúcom odoslaní písomnej upomienky v omeškaní so zaslaním dokladov 
uvedených v Zmluve alebo týchto Podmienkach dlhšie ako 30 dní, c) pokiaľ nájomca hru-
bým spôsobom porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto Podmienok 
tak ako je uvedené v bode 7.2.1. písm. d) týchto Podmienok, d) ak nájomca aj 
po predchádzajúcom odoslaní písomného upozornenia naďalej užíva PL v rozpore 
s účelom užívania dohodnutým v Zmluve alebo týchto Podmienkach, v dôsledku čoho 
prenajímateľovi vznikla škoda alebo mu hrozí škoda, poprípade môže dôjsť 
k predčasnému opotrebovaniu alebo poškodeniu PL, e) pokiaľ nájomca na základe výzvy 
prenajímateľa neprevezme PL do nájmu v stanovenej lehote. 

 9.6. Zaplatením zmluvnej pokuty v prípadoch uvedených v týchto Podmienkach nie je nijak 
dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody (skutočná škoda a ušlý zisk) voči ná-
jomcovi, prípadne jeho právnemu nástupcovi. 

 9.7. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi ako zvýšenú cenu nájmu PL za aktuálne 
obdobie náklady spojené s vymáhaním splnenia povinností nájomcu. 

 9.8. Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku neplne-
nia povinností nájomcu. 

 9.9. Zmluvné pokuty sú splatné dňom, keď výzva na ich úhradu bola doručená prenajímate-
ľom nájomcovi. 

    9.10. Zoznam všetkých zmluvných pokút, ktoré je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi 
v prípade porušenia týchto Podmienok, je uvedený nižšie: 

 

Bod v týchto Podmienkach Výška zmluvnej pokuty 

6.5.1. Trojnásobok dohodnutého Nájomného 

7.2.3, 9.5. 3 % alebo 2 % z obstarávacej ceny vozidla 

8.1. 10 EUR za každý zmarený termín 

9.1. 20 % z obstarávacej ceny vozidla 

9.3. 10 % z dohodnutého Nájomného za každý 
začatý deň omeškania 

9.4. 100 EUR za každý začatý deň omeškania 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 V tomto článku Podmienok prenajímateľ informuje nájomcu, ktorý je fyzickou osobou, ako 
spracúva jeho osobné údaje v súvislosti s realizáciou Zmluvy v súlade s ustanoveniami 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smer-
nica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a/alebo 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov (ďalej len  „Zákon“).   

10.2 Prevádzkovateľom, v zmysle Nariadenia, ktorý spracúva osobné údaje nájomcu, je 
prenajímateľ. 

10.3 Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prenajímateľa sú:  Hodžovo námestie 1A, 
P.O.BOX 137, 810 00 Bratislava, telefónny kontakt 0800 118 100, +421 259 277 505 (pri 
kontaktovaní zo zahraničia).  

10.4 Prenajímateľ získava osobné údaje od nájomcu v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom 
k uzatvoreniu Zmluvy. Nájomca je zodpovedný za poskytnutie správnych a aktuálnych 
osobných údajov.   

10.5 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ získava, zaznamenáva, uchováva, vyhľadáva, archivuje 

a inak spracúva osobné údaje nájomcu pre účely:  

a) hodnotenia rizík podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane proti legali-
zácii príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpi-
sov, 

b) identifikácie a vyhodnotenia bonity nájomcu, platobnej morálky 
a dôveryhodnosti,   

c) prípravy a uzatvorenia Zmluvy s nájomcom,  

d) realizácie zmluvných povinností, 

e) firemnej štatistiky, 

f) archivácie a registratúry, 

g) priameho marketingu prenajímateľa v rámci starostlivosti o nájomcu 
ako klienta, ponúkania nových služieb alebo rozšírenia existujúcich. 

10.6 Právnym základom spracúvania osobných údajov nájomcu na účely uvedené v bode 10.5 
písm. a) a f) je, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, zákonná povinnosť prenajímate-
ľa stanovená osobitnými právnymi predpismi ako je zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane proti 
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 395/2002 Z.z. 
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov.    

10.7 Právnym základom spracúvania osobných údajov nájomcu na účely uvedené v bode 10.5 
písm. b) až d) je, v zmysle čl. 6 odsek 1 písmeno b) Nariadenia, plnenie zmluvy a vykona-
nie opatrení pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti nájomcu. 

10.8 Právnym základom spracúvania osobných údajov nájomcu pre účely uvedené v bode 10.5 
písm. e) a g) je oprávnený záujem prenajímateľa.  
Oprávneným záujmom prenajímateľa sa rozumie vyhodnocovanie kvantity a kvality svojich 
služieb a produktov, komplexná starostlivosť o nájomcu ako klienta a to pravidelným po-
skytovaním aktuálnych informácií o nových možnostiach nových a ďalších služieb a pro-
duktov prenajímateľa a/alebo rozšírenia a/alebo modifikovania existujúcich služieb 
a produktov.  

10.9 Pri spracúvaní osobných údajov nájomcu, prenajímateľ rešpektuje a dodržiava práva 
nájomcu v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov. Nájomca má právo namietať 
proti spracúvaniu osobných údajov na účely uvedené v bode 10.5 písm. e) a g), t.j. firem-
nej štatistiky a priameho marketingu. 

10.10 Osobné údaje nájomcu budú spracúvané a uchovávané po celú dobu trvania Zmluvy 
a nasledujúcich 10 rokov po jej ukončení s výnimkou osobných údajov nájomcu spracúva-
né na účely firemnej štatistiky a priameho marketingu, ktoré budú spracúvané do podania 
námietky proti takémuto spracúvaniu nájomcom. 

10.11 Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nájomcu nasledovným kategóriám príjemcov: 
dodávateľovi PL, poskytovateľovi IT služieb prenajímateľovi, advokátske kancelárie 
a/alebo iné subjekty vymáhajúce pohľadávky prenajímateľa, poskytovatelia archivač-
ných/registratúrnych služieb, marketingové agentúry, poskytovatelia poštových služieb 
a kuriéri, poskytovatelia poistenia hnuteľných vecí (povinné zmluvné poistenie alebo hava-
rijné poistenie), poskytovatelia účtovných služieb a daňového poradenstva.  

10.12 Prenajímateľ zároveň poskytne osobné údaje nájomcu spoločnosti CRIF- Slovak Credit 
Bureau, s.r.o. Mlýnske Nivy 14/B, 821 09 Bratislava, ktorá prevádzkuje Nebankový register 
klientskych informácií. 

10.13 Prenajímateľ ďalej poskytne osobné údaje nájomcu subjektom, ktoré sú voči prenajímate-
ľovi v postavení osoby ovládanej alebo ovládajúcej v zmysle § 66a Obchodného zákonní-
ka alebo v postavení osoby personálne alebo majetkovo prepojenej s prenajímateľom, t.j. 
v rámci skupiny Société Générale, ktorou súčasťou je prenajímateľ. Prenajímateľ nepre-
náša osobné údaje nájomcu do tretích krajín.  

10.14 Pri spracúvaní osobných údajov nájomcu môže použiť prenajímateľ aj automatizované 
individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, a to na účely posúdenia bonity a platobnej 
disciplíny nájomcu a vyhodnotenia akceptovateľnosti nájomcu ako zmluvného partnera 
prenajímateľa v súvislosti s uzatvorením Zmluvy. Ak tak urobí bude informovať nájomcu 
o použitom postupe.  

10.15 Nájomca ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia má právo:  

1. požadovať od prenajímateľa prístup k svojim osobných údajom,  

2. na opravu nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov,  

3. na výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch stanovených 

         Nariadením,  

4. namietať spracúvanie svojich osobných údajov, 

5. na prenosnosť svojich osobných údajov,   

6. podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom (Úrad na ochranu osob- 

         ných údajov SR) podľa §100 Zákona.   

10.16 Poskytnutie osobných údajov nájomcom je tak zákonnou ako aj zmluvnou požiadavkou 
potrebnou k uzatvoreniu Zmluvy a v prípade ich neposkytnutia zo strany nájomcu 
v požadovanom rozsahu nebude Prenajímateľ schopný plniť svoje zákonné resp. zmluvné 
povinnosti.   

10.17 Prenajímateľ ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia je predovšetkým povinný: 

a)  spracúvať osobné údaje nájomcu len v nevyhnutnom rozsahu pre dosiahnutie účelov 
spracúvania, 

b)  chrániť osobné údaje nájomcu pred poškodením, zničením, stratou, neoprávnenou zme-
nou, neoprávneným prístupom, pred poskytnutím alebo zverejnením tretej strane, 

c)  zabezpečiť, aby jeho zamestnanci zachovávali mlčanlivosť o osobných údajoch nájomcu, 
a to aj po skončení Zmluvy.  

d)  zabezpečiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov nájomcu, 

e)  oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a príp. aj nájomcovi ako dotknutej osobe, ak 
je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov.  

10.18 Detailnejšia podmienky spracúvania osobných údajov nájomcu sú upravené v Informácii 
o spracúvaní osobných údajov dostupnej na webovom sídle prenajímateľa 
http://www.aldautomotive.sk/skupina-ald-automotive/pre-zakaznikov/informacie-o-
spracovani-osobnych-udajov.  

  

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 11.1. Nájomca je povinný: 

 a) na všetkej korešpondencii týkajúcej sa uzavretej Zmluvy uvádzať jej číslo. Pokiaľ tak 
neurobí, vystavuje sa nájomca riziku omeškania event. nesprávneho zaradenia písom-
nosti a v takom prípade prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za vzniknutú škodu,  

 b) predložiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi na jeho žiadosť aktuálne účtovné 
a daňové výkazy (v prípade podnikajúceho nájomcu účtujúceho v podvojnom účtovníctve 
súvahu a výkaz ziskov a strát a u neúčtujúceho v podvojnom účtovníctve priznanie k dani 
z príjmov fyzických osôb). 
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  Prenajímateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie, 
a to aj po ukončení Zmluvy.   

 11.2. Prenajímateľ nie je v omeškaní s odovzdaním vozidla nájomcovi, pokiaľ toto omeškanie 
nezavinil. Taktiež nie je v omeškaní, pokiaľ dôvody omeškania spočívajú na strane dodá-
vateľa vozidla. V týchto prípadoch prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za event. vznik-
nutú škodu. 

 11.3. Pokiaľ v Zmluve a týchto Podmienkach nie je stanovené inak, má sa za to, že nájomca 
splnil svoju povinnosť včas, pokiaľ: 

 a) ju splnil aspoň príslušným podaním na poštu na doručenie do sídla prenajímateľa 
posledný deň príslušnej lehoty,  

 b) platby a iné úhrady budú pripísané na účet prenajímateľa najneskôr v deň splatnosti. 

 11.4. Nájomca je povinný ohlásiť prenajímateľovi do 10tich dní zmenu dôležitých údajov 
o svojej osobe, najmä zmenu obchodného mena, sídla, miesta podnikania, pobytu, 
umiestnenia vozidla, bankového účtu a ďalej jeho zánik, splynutie s inou osobou, vstup 
do konkurzného konania alebo konania o povolení reštrukturalizácie a pod. Prenajímateľ 
a nájomca sa dohodli, že za deň doručenia akejkoľvek písomnosti (výpoveď, odstúpenie, 
faktúra, upomienka, výzva, atď.) nájomcovi sa považuje deň, kedy nájomca takúto pí-
somnosť prevzal alebo bola na adrese nájomcu (sídlo, miesto podnikania, bydlisko, mies-
to kde sa zdržuje) prevzatá pre nájomcu treťou osobou, aj keď sa nájomca o tomto pre-
vzatí písomnosti nedozvedel. Ak sa nepodarí doručiť písomnosť nájomcovi na jeho po-
slednú prenajímateľovi oznámenú adresu, považuje sa podľa týchto Podmienok za deň 
doručenia deň, kedy bola písomnosť vrátená poštou prenajímateľovi ako nedoručiteľná 
(nájomca na adrese nepodniká, nebýva, nezdržuje sa a pod.) alebo nevyzdvihnutá. To 
platí aj v prípade, že sa nájomca o zaslaní písomnosti nedozvedel. Ak nájomca odmietne 
písomnosť prevziať, je za deň doručenia považovaný deň odmietnutia jej prevzatia. Ná-
jomca je povinný zasielať všetky písomnosti určené prenajímateľovi na adresu jeho sídla. 
Ustanovenia tohto bodu platia bez ohľadu na to, či je nájomca fyzickou (podnikajúcou, 
nepodnikajúcou) alebo právnickou osobou. 

  11.5. Všetky zmeny a doplnenia Zmluvy, vrátane verzie týchto Podmienok, musia mať písomnú 
formu a budú nájomcovi oznámené prenajímateľom. Pokiaľ zmena Zmluvy bude vykona-
ná na žiadosť nájomcu, zaplatí nájomca prenajímateľovi paušálny poplatok EUR 83 
za každú zmenu. 

 11.6. Nájomca výslovne vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že: 

 a) sa podrobne oboznámil s týmito Podmienkami, 

 b) súhlasí s obsahom týchto Podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou podpísanej 
Zmluvy, 

 c) sa podrobne oboznámil a súhlasí s podmienkami poistenia vozidla. 

 11.7. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že tieto Podmienky sú zmluvnými obchodnými 
podmienkami v zmysle § 273 Obchodného zákonníka a že sú záväzné pre úpravu zmluv-
ného vzťahu vyplývajúceho z uzavretej Zmluvy /Zmlúv/, pokiaľ nie je v Zmluve 
/v Zmluvách/ stanovené inak. Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vydať novú 
verziu Podmienok platných pre novo uzavierané Zmluvy s nájomcom. 

 11.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou a týmito Podmienkami sa riadia 
slovenským právnym poriadkom. 

 11.9. Všetky platby budú použité na úhradu najstarších záväzkov nájomcu vrátane úrokov 
z omeškania, a to v tomto poradí: a) časť Nájomného vo výške nákladov na poistenie, b) 
zmluvné pokuty, c) úroky z omeškania, d) Nájomné, e) ostatné pohľadávky prenajímateľa 
voči nájomcovi vyplývajúce zo Zmluvy, f) pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi 
po lehote splatnosti vrátane príslušenstva a zmluvných pokút z iných zmlúv uzatvorených 
medzi zmluvnými stranami, pričom typ záväzku má prednosť pred dátumom splatnosti 
(napr. platba sa započíta na úrok z omeškania až potom, ako budú uhradené všetky 
splatné zmluvné pokuty). Nájomca nie je v žiadnom prípade oprávnený zadržiavať úhradu 
Nájomného alebo ho znižovať a ani uskutočňovať akékoľvek započítania proti svojím prí-
padným pohľadávkam voči prenajímateľovi. 

 11.10. Vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a nájomcom zo Zmluvy sa riadia 
ustanoveniami § 269 ods. 2, §§ 630 a nasl. Obchodného zákonníka s vylúčením aplikácie 
ustanovení § 631 ods. 2 a § 635. Právny režim Obchodného zákonníka sa podľa § 262 
ods. 1 Obchodného zákonníka dojednáva aj pre prípad, že nájomca nie je podnikateľom.  

 

V Bratislave, dňa: 06.02.2019 

 

 

 

 

 

Prenajímateľ: ...……………………………………………………………………………….………………
   

(pečiatka, podpis)
 

 

 

 

 

 

Nájomca: ...…………………………………………………………………………………….………………
   

(pečiatka, podpis) 


