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Všeobecné zmluvné podmienky
prenájmu automobilu
Neoddeliteľná súčasť Zmluvy o nájme
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Všeobecné ustanovenia
Prenajímateľ ako vlastník motorového vozidla
(ďalej len vozidla) uvedeného v Zmluve o nájme prenajíma nájomcovi označenému v Zmluve o nájme vozidlo, ktorého špecifikácie sú uvedené v Zmluve o nájme, podľa všetkých termínov
a podmienok nižšie uvedených, pričom nájomca
ich berie na vedomie a súhlasí s nimi, ako s podstatou tejto zmluvy.

4
4.1

Minimálna doba prenájmu je 1 deň. Jedným
dňom nájmu sa rozumie 24 hodín s toleranciou
59 minút. V prípade, že dôjde k prekročeniu limitu 59 minút je účtovaný ďalší deň prenájmu.

4.2

Nájom končí uplynutím doby nájmu, alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.

4.3

Prenajímateľ môže od Zmluvy o nájme jednostranne odstúpiť ak nájomca poruší niektorú
povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. V prípade
odstúpenia od Zmluvy o nájme je nájomca povinný bezodkladne vrátiť predmet nájmu. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté práva prenajímateľa ktoré má podľa Zmluvy o nájme a týchto Všeobecných zmluvných podmienok voči nájomcovi.

Odovzdanie a vrátenie vozidla
Vozidlo je nájomcovi odovzdané v dobrom technickom stave bez zjavných závad a s plnou nádržou paliva. Každá sťažnosť týkajúca sa stavu vozidla musí byť prenajímateľovi oznámená ihneď
pri preberaní vozidla a zaznamenaná do preberacieho protokolu, ktorý je súčasťou Zmluvy o nájme.
Súčasťou výbavy vozidla je autolekárnička, výstražný trojuholník a náhradné žiarovky. Vozidlo
je vybavené osvedčením o poistení vozidla a základnou dokumentáciou o vozidle.
Nájomca sa zaväzuje vrátiť vozidlo prenajímateľovi v bezporuchovom stave so zreteľom na
obvyklé opotrebenie, s plnou nádržou paliva
a so všetkými dokumentmi a náležitosťami, a to
v čase a na mieste určenom Zmluvou o nájme.

4.4

4.5

5
5.1

Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odňať vozidlo nájomcovi na jeho náklady v prípade,
že sa dané vozidlo používa v rozpore so Zmluvou
o nájme a Všeobecne zmluvných podmienok.

Ceny a platobné podmienky
Ceny nájomného zahŕňajú havarijné a zákonné
poistenie vozidla, dialničný poplatok v SR, koncesionársky poplatok, doplnenie náplní oleja.
V cene nájmu nie je zahrnuté dotankovanie nádrže palivom .

Doba nájmu

5.2

V prípade odstúpenia od Zmluvy o nájme podľa 4.3. nájomca zaplatí náhradu straty na nájomnom vo výške zodpovedajúcej minimálnej dennej sadzbe, a to až do dňa, kedy protokolárne
odovzdá prenajímateľovi vozidlo.
Pri ukončení nájmu je nájomca povinný protokolárne odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi.

Podmienky používania
Nájomca je povinný sa o prenajaté vozidlo starať zvyčajným spôsobom. Nájomca sa zaväzuje,
že vozidlo bude viesť on, jeho zamestnanci alebo rodinný príslušníci, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na vedenie vozidla dlhšie ako 1 rok a sú starší ako 21 rokov. Vodiči sú uvedení v Zmluve o nájme a nájomca zabezpečí, aby boli poučení ako
sa majú správať podľa tejto zmluvy, čo potvrdia
podpisom na Dodatku č.1 k Zmluve o nájme.
Nájomca nie je oprávnený vozidlo použiť, či zveriť tretej osobe k použitiu:

5.2.1 k prevozu osôb alebo majetku za úplatu, s výnimkou úžitkových vozidiel,

Nájomca zaplatí všetky poplatky uvedené
v Zmluve o nájme, ku ktorým bude podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie pripočítaná DPH.

5.2.2 k prevozu materiálu, ktorým by došlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu vozidla,

Pri podpise Zmluvy o nájme nájomca súhlasí s autorizáciou rezervácie finančnej čiastky dohodnutej v zmluve na svojom účte prostredníctvom platobnej karty.

5.2.4 k účasti na motoristických akciách (preteky, rally a pod.)

3.4

Prenajímateľ vystaví na nájomcu faktúru pri
ukončení nájmu a nájomca sa zaväzuje zaplatiť
v deň odovzdania predmetu nájmu prenajímateľovi všetky poplatky do pokladne prenajímateľa,
ak sa nedohodnú inak.

3.5

V prípade nájmu dlhšom ako jeden mesiac bude
prenajímateľ fakturovať nájomcovi nájom ku
koncu mesiaca so splatnosťou 7 dní od vystavenia faktúry.
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5.2.3 k prevozu ľahko zápalných, rádioaktívnych, jedovatých a iných nebezpečných látok,

5.2.5 k tlačeniu, alebo ťahaniu vozidiel, prívesov, či
iných predmetov,

5.2.9 mimo územia Slovenskej republiky, ak to v Zmluve o nájme nebolo dohodnuté inak.
5.3

Nájomca je povinný dodržiavať predpisy a pokyny výrobcu vozidla podľa príručnej literatúry.

5.4

Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prenajímateľa vykonať technické úpravy a zásahy na
vozidle.

5.5

Nájomca má povinnosť:

5.5.1 ochraňovať vozidlo pred jeho poškodením, znehodnotením alebo odcudzením.
5.5.2 používať ochranné a zabezpečovacie zariadenia,
ktorými je vozidlo vybavené,
5.5.3 uzamykať vozidlo pri jeho opustení,
5.5.4 odnímať panel autorádia alebo kódovú kartu ak
je taká možnosť,
5.5.5 pristaviť vozidlo na kontrolu, ak ho na to písomne
vyzve prenajímateľ
5.5.6 chrániť pred stratou a odcudzením všetky doklady a kľúče od vozidla
5.5.7 udržiavať vozidlo v stave spôsobilom na riadne
užívanie. Ak vzhľadom k dobe nájmu, je potrebné vykonať obvyklú údržbu (voda do ostrekovačov, voda do chladiča, zahustenie pneumatík
a pod.), je tak povinný vykonať nájomca. Obvyklú
údržbu je povinný podľa plánu údržby vykonávať
prenajímateľ a nájomca je mu povinný toto vykonanie umožniť, ak bol s plánom údržby oboznámený a k umožneniu vyzvaný.
5.6 Nájomca bol výslovne upozornený prenajímateľom, že vo vozidle ktoré je predmetom nájmu sa
nesmie fajčiť žiadnou osobou. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať tento pokyn.
5.7 Nájomca je povinný udržiavať interiér v čistote a
konať tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu interiérových častí vozidla, vrátane
batožinového priestoru.
5.8 Na vyžiadanie môže prenajímateľ nájomcovi za
dodatočný poplatok zabezpečiť poistenie osôb
cestujúcich v prenajatom vozidle, a to podľa
podmienok stanovených príslušnou poisťovňou.
Uzavretie Doplnkového Kasko poisťenia potvrdí
nájomca v Zmluve svojim podpisom v riadku Doplnkové Kasko poistenie.
6
6.1

Počas nájmu si prevádzkové náklady na vozidlo
hradí nájomca. Nájomca si predovšetkým nakupuje pohonné hmoty, kontroluje, prípadne dopĺňa prevádzkové kvapaliny predpísané výrobcom, taktiež kontroluje hustenie pneumatík a vykonáva očistu vozidla. Zabezpečuje nutné opravy vozidla v prípade poruchy tak, aby bol schopný s vozidlom sa dostať k prenajímateľovi.

6.2

V prípade závažnej poruchy vzniknutej počas

5.2.6 v prípade, že je pod vplyvom alkoholu, halucinogénnych drog, narkotík, barbiturátu, alebo
iných látok poškodzujúcich jeho vedomie, alebo
schopnosť reagovať,
5.2.7 inou osobou, pokiaľ táto osoba nie je vopred určená a schválená prenajímateľom v Zmluve o nájme
5.2.8 v rozpore s colnými, dopravnými, alebo inými
predpismi,

Prevádzkové náklady

SECO leasing, a. s.
Všeobecné zmluvné podmienky prenájmu automobilu
Neoddeliteľná súčasť Zmluvy o nájme
prevádzky v čase nájmu, za ktorú nájomca nezodpovedá, znáša náklady na jej opravu prenajímateľ.
6.3

7
7.1

Pokuty uložené počas nájmu, ktoré boli uložené
v súvislosti s prevádzkou vozidla je povinný zaplatiť nájomca.

Strata predmetu nájmu
alebo poškodenie, zničenie veci
Prenajímateľ zabezpečuje osobám oprávneným
riadiť vozidlo poistenie v rozsahu a za podmienok zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Za škody spôsobené na vozidle zodpovedá nájomca prenajímateľovi v plnom rozsahu.

7.2

Prenajímateľ môže žiadať od nájomcu náhradu
straty na nájomnom vo výške zodpovedajúcej
minimálnej dennej sadzbe, a to až do dňa, kedy
mu bude príslušné vozidlo, alebo jeho náhrada
opäť k dispozícii, ak nájomca úmyselne alebo závažným opomenutím povinnosti poškodil alebo
zničil predmet nájmu.

7.3

V prípade, že dôjde k odcudzeniu vozidla, závažnému poškodeniu vozidla alebo k znehodnoteniu treťou osobou (poistná udalosť) je nájomca
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
prenajímateľovi, policajnému zboru a príslušnej
poisťovni. V prípade dopravnej nehody nájomca
musí vždy bezodkladne oznámiť túto skutočnosť
prenajímateľovi a podľa platných právnych predpisov príslušnému DI PZ. Prenajímateľovi nájomca oznamuje kde k nehode alebo k poškodeniu
vozidla došlo, mená účastníkov udalosti, mená
svedkov, ŠPZ zúčastnených motorových vozidiel
a kto alebo ktorý útvar DI PZ vec vyšetroval.

7.4

V prípade nehody je nájomca povinný vyplniť
a nechať potvrdiť Správu o nehode, ktorá sa nachádza v zložke Allianz – sprievodca poistením
priloženej pri manuáli k vozidlu.

7.5

V prípade, že poisťovňa neuhradí pri poistnej
udalosti skutočnú škodu ktorá vznikla na vozidle
v čase nájmu, je nájomca povinný zaplatiť rozdiel medzi plnením a skutočnou škodou. Čo je
skutočná škoda, sa posudzuje v prípade pochybností znaleckým posudkom znalca z príslušného oboru, na ktorom sa účastníci dohodnú alebo ktorý je zapísaný v zozname znalcov so sídlom
v okrese v sídle prenajímateľa.

7.6

8
8.1

V prípade, ak porušením povinností nájomcu podľa Zmluvy o nájme a týchto Všeobecných zmluvných podmienok vznikne prenajímateľovi škoda alebo iná majetková ujma, je nájomca povinný túto v plnej výške nahradiť. Túto škodu uhradí
aj v prípade, ak škoda vznikla zavinením jeho zamestnancami, alebo rodinnými príslušníkmi.

Nehody, krádeže
Pri každej nehode, alebo poškodení vozidla, v prípade poranenia osôb a v prípade krádeže vozidla
, alebo jeho častí, musí byť vždy privolaná polícia.
Každá nehoda, alebo poškodenie vozidla musia
byť do 24 hodín oznámené prenajímateľovi. Nájomca je povinný vždy vyplniť „Protokol o škodnej udalosti“ a nechať ho potvrdiť polícii. Nájomca musí zabezpečiť osobné údaje všetkých účast-
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níkov ako aj svedkov udalosti pre vyplnenie „Protokolu o škodnej udalosti“.
8.2

Nájomca nesmie bez písomného súhlasu prenajímateľa uznať nároky druhého účastníka nehody.

8.3

Nájomca je povinný poskytovať prenajímateľovi, alebo jeho poisťovacej spoločnosti všetku pomoc pri riešení požiadaviek, alebo súdnemu prejednávaniu nehody či poškodeniu vozidla.

8.4

9
9.1

10

V prípade, že nájomca nesplní niektorú z týchto
požiadaviek, nebude zbavený svojej zodpovednosti uhradiť prenajímateľovi škodu vzniknutú
jeho konaním.

Odškodné
Prenajímateľ zodpovedá jedine za straty a škody
spôsobené nájomcovi, alebo tretej strane v súvislosti so zapožičaním vozidla, alebo s jeho používaním, ktoré boli spôsobené vinou, alebo nedbanlivosťou z jeho strany. Vo všetkých ďalších
prípadoch nenesie prenajímateľ žiadnu zodpovednosť. Všetky takéto straty, alebo škody musia byť prenajímateľovi oznámené do 24 hodín
od ich vzniku.

Poistenie

10.1 Prenajímateľ zaisťuje poistenie osobám používajúcim vozidlo s jeho súhlasom (v žiadnom prípade iným osobám) v súlade s poistením zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel, ktorá je k dispozícii k nahliadnutiu.
11

Osobné údaje

11.1 V súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov udeľuje nájomca prenajímateľovi oprávnenie zhromažďovať, spracovávať,
uchovávať a užívať jeho osobné údaje uvedené
v Zmluve pre účely informačných a evidenčných
systémov prenajímateľa, pre komunikáciu s nájomcom (napr. informovanie o nových službách,
prieskumy spokojnosti, marketingové akcie) a
s ich eventuálnym odovzdaním tretím stranám
hlavne z dôvodu potvrdenia jeho solventnosti.
11.2 Sídlo súdu a súdna príslušnosť
11.3 Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, spadajú
do kompetencie príslušného súdu v mieste sídla
prenajímateľa.
12

Sankcie a pokuty

12.1 V prípade straty niektorého z dokladov od vozidla, alebo kľúčov, je povinný nájomca uhradiť
prenajímateľovi všetky náklady ktoré mu vzniknú s odstránením týchto vád na vozidle.
12.2 V prípade porušenia čl. IV. je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi jednorázovú pokutu
5.000 Sk a všetky náklady súvisiace s prípadným
poškodením či znehodnotením vozidla.
12.3 Pri porušení povinnosti platiť včas nájomné v dohodnutej výške je prenajímateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% dlžnej čiastky
za každý deň omeškania.
12.4 V prípade, že prenajímané vozidlo je požičané

za účelom náhrady za vozidlo nájomcu, ktoré je
v oprave v servise SECO Auto Becchi, s.r.o. alebo
SECO AUTOTRANS, s.r.o., má prenajímateľ právo
v prípade neuhradenia nájomného riadne a včas
zadržať toto servisované vozidlo do doby vysporiadania dlžnej čiastky.
12.5 V prípade, že prenajímané vozidlo je požičané za účelom náhrady za vozidlo nájomcu, ktoré je v oprave v servise SECO Auto Becchi, s.r.o.
alebo SECO AUTOTRANS, s.r.o., má prenajímateľ
právo v prípade nevrátenia prenajímaného vozidla v dohodnutom termíne účtovať plnú dennú sadzbu nájomného za každý započatý deň po
termíne vrátenia.
12.6 Za porušenie povinností uvedených v bode 5.6
a 5.7 je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi jednorázovú pokutu 5.000 Sk. Týmto sa nezbavuje nájomca povinnosti uhradiť ďalej všetky náklady spojené s vyčistením interiéru vozidla a prípadné náklady na opravou znehodnoteného interiéru.
13

Záverečné ustanovenia

13.1 Zmluva o nájme sa môže meniť alebo doplniť
len vzájomnou písomnou dohodou zmluvných
strán.
13.2 Prenajímateľ a nájomca podpisom Zmluvy o nájme potvrdili, že sa zoznámili s textom všeobecných zmluvných podmienok a vyjadrili svoj súhlas s tým, že sa tieto stávajú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme.
13.3 Vzťahy prenajímateľa a nájomcu súvisiace so
Zmluvou o nájme neupravené výslovne touto
zmluvou alebo všeobecnými zmluvnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami
slovenského práva.

