VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
K ZMLUVE O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU
___________________________________________________________________________
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), upravujú podmienky zmluvy o nájme
dopravného prostriedku, ktorú uzatvára spoločnosť PROFI POŽIČOVŇA, s.r.o., so sídlom
Matuškova 419/17, 010 09 Žilina, Slovenská republika, IČO:
51 711 958, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 70080/L, e-mail: zafri@zafri.sk
(ďalej ako „Prenajímateľ“), s individuálnym nájomcom a ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou
(ďalej ako „Zmluva“). Prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“.
II. MOTOROVÉ VOZIDLO
1. Motorovým vozidlom sa rozumie motorové vozidlo, ktorého je Prenajímateľ vlastníkom a / alebo
oprávneným držiteľom, ktoré má právo prenajať a ktoré je špecifikované v protokole o
odovzdaní Motorového vozidla, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto Zmluve (ďalej ako
„Motorové vozidlo“).

2. Prenajímateľ vyhlasuje, že Motorové vozidlo je riadne prihlásené v evidencii vozidiel Slovenskej
republiky, na Motorové vozidlo je riadne uzatvorené povinné zmluvné poistenie a havarijné
poistenie a Motorové vozidlo, je v stave spôsobilom na premávku na pozemných
komunikáciách, má riadne vykonané všetky povinné kontroly a nemá vady o ktorých by
Prenajímateľ vedel, prípadne okrem tých, ktoré môžu byť uvedené v protokole o odovzdaní
Motorového vozidla.

3. V prípade, že v protokole o odovzdaní Motorového vozidla nebude uvedená vada, ktorú
nájomca zistí až po prevzatí Motorového vozidla, platí, že takáto vada pri prevzatí Motorového
vozidla nebola a takáto vada Motorového vozidla vznikla až po prevzatí Motorového vozidla
nájomcom, za predpokladu, že sa nejedná o technickú vadu Motorového vozidla, o ktorej
Zmluvné strany nemohli ani pri náležitej starostlivosti vedieť.
III. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
1. Nájomca je oprávnený užívať Motorové vozidlo na účely, na ktoré je technicky určené, t.j. ako
osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a ich batožiny, a to len v rámci Slovenskej republiky
a jej susedných štátov okrem Ukrajiny. V prípade ak chce nájomca užívať Motorové vozidlo
mimo týchto krajín, je povinný vyžiadať si vopred súhlas Prenajímateľa a zaznačiť krajiny do
protokolu o odovzdaní Motorového vozidla. Zákaz vstupu s Motorovým vozidlom bez
predchádzajúcej dohody s Prenajímateľom sa zdôrazňuje do nasledovných krajín: Ukrajina,
Albánsko, Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, bývalé štáty ZSSR. V prípade
porušenia povinnosti nájomcu v zmysle tohto odseku je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si
u nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR, pričom nárok na náhradu škody tým nie je
dotknutý.

2. Nájomca nesmie užívať Motorové vozidlo spôsobom, ktoré je v rozpore so Zmluvou a jej účelom.
V Motorovom vozidle zároveň platí prísny zákaz fajčenia.

3. Nájomca je oprávnený dať do užívania Motorové vozidlo tretím osobám, výlučne bez účelu
dosiahnutia zisku a to len osobám u ktorých je preukázateľne potvrdené, že sú spôsobilé viesť
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Motorové vozidlo a spĺňajú podmienky na základe príslušných právnych predpisov, pričom
nájomca v takomto prípade zodpovedá v každom prípade Prenajímateľovi a tretím osobám
tak, ako keby Motorové vozidlo užíval sám.

4. Nájomca je povinný pri prevzatí Motorového vozidla skontrolovať vizuálny a bežný technický
stav, ako aj potrebné príslušenstvo Motorového vozidla a prípadné vady ihneď oznámiť
Prenajímateľovi a zaznamenať ich v protokole o odovzdaní Motorového vozidla.

5. Nájomca je povinný udržiavať Motorové vozidlo na vlastné náklady v stave, v akom ho prevzal,
s prihliadnutím na jeho obvyklé opotrebenie. Obvyklým opotrebením sa rozumie opotrebenie
úmerné dobe prevádzky a počtu najazdených kilometrov, pričom za obvyklé opotrebenie sa
nepovažuje silne znečistený exteriér, alebo viditeľne znečistený interiér Motorového vozidla.
V prípade silne znečisteného exteriéru, alebo viditeľne znečisteného interiéru je Prenajímateľ
oprávnený uplatniť si u nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR.

6. Nájomca nesmie nechať v opustenom Motorovom vozidle doklady potrebné k užívaniu
Motorového vozidla (najmä technický preukaz), nakoľko v prípade krádeže Motorového vozidla
poisťovňa zníži poistné plnenie, ak nie sú k dispozícii doklady potrebné k užívaniu Motorového
vozidla. V prípade ak by nastala takáto situácia z dôvodov na strane nájomcu, znížené poistné
plnenie poisťovňou sa považuje za škodu Prenajímateľa, za ktorú zodpovedá nájomca a teda
nájomca je povinný takéto zníženie poistného plnenia zaplatiť Prenajímateľovi.

7. Nájomca je povinný vrátiť Prenajímateľovi Motorové vozidlo s plnou nádržou, prípadne
s nádržou v stave v akom Motorové vozidlo prebral, na základe protokolu o odovzdaní
Motorového vozidla. V opačnom prípade je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si u nájomcu
náhradu nákladov na doplnenie nádrže a zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR.

8. Nájomca je povinný vrátiť Prenajímateľovi Motorové vozidlo s odovzdaným príslušenstvom
(najmä doklady, kľúče a pod.) podľa protokolu o odovzdaní Motorového vozidla. V opačnom
prípade je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si u nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR, za
každú jednu neodovzdanú vec tvoriacu príslušenstvo Motorového vozidla, pričom tým nie je
dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody voči nájomcovi.

9. Nájomca je povinný chrániť Motorové vozidlo pred poškodením, stratou, zničením a pri užívaní
Motorového vozidla dodržiavať príručku výrobcu Motorového vozidla a príslušné právne
predpisy. Nájomca nie je oprávnený Motorové vozidlo scudziť, ani ho zaťažiť právom tretej
osoby.

10.Nemožnosť užívania Motorového vozidla, alebo v prípade ak dôjde v dôsledku prevádzky
Motorového vozidla ku škode Motorového vozidla, alebo ku škode na zdraví, alebo majetku
tretej osoby, je nájomca povinný bezodkladne, najneskôr do 12 hodín od vzniku tejto skutočnosti
oznámiť to Prenajímateľovi a poskytnúť mu potrebné informácie a potrebnú súčinnosť. Tým nie
sú dotknuté iné povinnosti nájomcu v zmysle platných právnych predpisov, napr. oznámenie
predmetnej skutočnosti príslušnej polícii a pod..
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11.Na základe žiadosti Prenajímateľa v akejkoľvek forme, je nájomca povinný do 2 kalendárnych
dní od žiadosti Prenajímateľa pristaviť Motorové vozidlo na mieste dohodnutom Zmluvnými
stranami, za účelom vykonania kontroly Prenajímateľa, či sa Motorové vozidlo užíva v súlade
s touto Zmluvou, ako aj za účelom vykonania údržby, či opravy Motorového vozidla.
V opačnom prípade je Prenajímateľ oprávnený uplatniť si u nájomcu zmluvnú pokutu vo výške
500 EUR, pričom tým nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody voči nájomcovi.

12.Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi za škodu spôsobenú na Motorovom vozidle, alebo škodu
spôsobenú Motorovým vozidlom v plnom rozsahu, prípadne v rozsahu, v akom poisťovňa
príslušnú škodu neuhradila z akéhokoľvek dôvodu (napr. spoluúčasť, jazda pod vplyvom
alkoholických nápojov / návykových látok), alebo v rozsahu v akom si poisťovňa príslušnú
náhradu škody uplatnila u Prenajímateľa. Na zamedzenie pochybnostiam sa škodou rozumie aj
ušlý zisk.

13.Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi každú pokutu týkajúcu sa Motorového vozidla,
ktorú dostane Prenajímateľ, ako prevádzkovateľ Motorového vozidla, za obdobie platnosti
Zmluvy.

14.Nájomca je povinný strpieť obmedzenie užívania Motorového vozidla v rozsahu a po dobu
nevyhnutnú na vykonanie opráv, údržby a kontroly. V prípade nevyhnutnej opravy kdekoľvek na
území EÚ môže nájomca sám zabezpečiť vykonanie opravy, ale len v autorizovaných servisoch,
po vyžiadaní si predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa.
IV. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi Motorové vozidlo v stave spôsobilom na riadne
užívanie, spolu s dokladmi potrebnými na ich prevádzkovanie, dňom podpísania Zmluvy
obidvomi Zmluvnými stranami, pričom o odovzdaní Motorového vozidla bude spísaný protokol.
Motorové vozidlo bude odovzdané s plnou nádržou pohonných hmôt a povinnou výbavou. Tzv.
veľký technický preukaz Motorového vozidla si ponecháva vždy Prenajímateľ.

2. Motorové vozidlo bude odovzdané v mieste, ktoré určí Prenajímateľ, prípadne na mieste určené
dohodou Zmluvných strán.

3. Prenajímateľ zodpovedá za škody spôsobené nájomcovi tým, že Motorové vozidlo nie je
spôsobilé na základe odseku 1. tohto článku. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak
preukáže, že nemohol zistiť, ani predvídať nespôsobilosť Motorového vozidla, pri zachovaní
odbornej starostlivosti, do jeho prevzatia nájomcom.

4. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť likvidáciu všetkých poistných udalostí na Motorovom vozidle
a nájomcovi poskytnúť bezodkladne pri likvidácii poistnej udalosti potrebnú súčinnosť.

5. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť opravy Motorového vozidla.

6. Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vymeniť Motorové vozidlo za iné motorové vozidlo.
V prípade ak takéto iné motorové vozidlo nebude zodpovedať stavu a výbave Motorového
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vozidla, nájomca má nárok na primeranú zľavu na nájomnom, od okamihu výmeny
motorového vozidla.

7. Prenajímateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 hodín od oznámenia nájomcu o vrátení
vozidla, alebo v neskoršom čase určenom nájomcom, prevziať od nájomcu Motorové vozidlo
v mieste určenom Prenajímateľom, prípadne na mieste určené dohodou Zmluvných strán.

8. Prenajímateľ je oprávnený nútene obmedziť nájomcu v užívaní Motorového vozidla v prípade,
ak nájomca porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP a Prenajímateľ ho
predtým vyzval na nápravu, alebo ho na nápravu nemohol vyzvať z dôvodu, že nájomca je
nekontaktný (najmä nedostupný telefón, žiadna odpoveď na sms / email).
V. NÁJOMNÉ
1. Nájomca je povinný zaplatiť za užívanie Motorového vozidla nájomné dohodnuté v Zmluve,
v hotovosti, alebo bankovým prevodom.

2. Nájomné sa platí za každých aj začatých 24 hodín od prevzatia Motorového vozidla, na základe
protokolu o odovzdaní Motorového vozidla, bez ohľadu na vrátenie Motorového vozidla pred
uplynutím 24 hodín, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Spôsob platenia nájomného závisí od skutočnosti, či sa jedná o bežný nájom Motorového
vozidla, alebo nájom Motorového vozidla, ako náhradného Motorového vozidla pri poistnej
udalosti.

4. Bežné nájomné je splatné vopred. Pri Zmluve na dobu určitú sa nájomné platí vo výške podľa
počtu dní celej doby nájmu. Pri Zmluve na dobu neurčitú sa nájomné platí najskôr vo výške
podľa predpokladaného počtu dní užívania Motorového vozidla a v prípade, že Zmluva trvá
dlhšie, nájomca je povinný najneskôr v deň, za ktorý má nájomné zaplatené, zaplatiť nájomné
za ďalší predpokladaný počet dní užívania Motorového vozidla a to aj opakovane.

5. Nájomné Motorového vozidla, ako náhradného Motorového vozidla pri poistnej udalosti je
splatné na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom nájomcovi pri ukončení Zmluvy, so
splatnosťou 30 dní. V prípade ak poisťovňa uhradí len časť tohto nájomného, nájomca je
povinný zaplatiť zvyšnú časť nájomného.

6. Nájomca nie je v žiadnom prípade oprávnený k započítaniu, zadržaniu alebo zníženiu
nájomného a ostatných platieb spojených s nájmom.

7. V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného, je nájomca povinný zaplatiť
Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania až
do úplného zaplatenia dlžnej sumy. Tým nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na zákonný úrok
z omeškania.
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8. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol Motorové vozidlo užívať pre
nespôsobilosť Motorového vozidla, alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať
Motorové vozidlo spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k Motorovému
vozidlu prístup.

9. Ak neoznámi nájomca nemožnosť užívania Motorového vozidla bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 12 hodín od vzniku takejto skutočnosti Prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť
nájomné trvá.
VI. ZÁBEZPEKA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zaplatí pri podpise Zmluvy zábezpeku vo výške uvedenej
v Zmluve.

2. Prenajímateľ je oprávnený zábezpeku jednostranne započítať s akoukoľvek svojou pohľadávkou
voči nájomcovi.

3. Prenajímateľ vráti nespotrebovanú časť zábezpeky nájomcovi do 3 pracovných dní odo dňa
zániku všetkých pohľadávok Prenajímateľa voči nájomcovi v plnej výške.
VII. UKONČENIE ZMLUVY A VRÁTENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
1. Zmluvu možno ukončiť:
i.

Dohodu Zmluvných strán,

ii.

Vypovedaním Zmluvy,

iii.

Odstúpením od Zmluvy,

iv. Vrátením Motorového vozidla,
v.

V prípade Zmluvy na dobu určitú, skončením Doby nájmu.

2. Zmluvu môže vypovedať každá zo Zmluvných strán, na základe písomnej výpovede, bez udania
dôvodu, doručenej druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba je 3 kalendárne dni a začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

3. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak nájomca poruší nasledovné
povinnosti v zmysle týchto VOP: čl. III. ods. 1,2,3,11 , čl. V. ods. 1, čl. VI. ods. 1.

4. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

5. Zmluva tiež zaniká vrátením Motorového vozidla. Vrátením Motorového vozidla sa rozumie
pristavenie Motorového vozidla na mieste určenom Prenajímateľom, ak sa Zmluvné strany
nedohodnú inak, a odovzdanie Motorového vozidla, spolu so všetkým odovzdaným
príslušenstvom Prenajímateľovi, na základe protokolu o vrátení Motorového vozidla, v zmysle
Zmluvy a týchto VOP.
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6. Nájomca je povinný najneskôr v deň ukončenia zmluvy vrátiť Motorové vozidlo, spôsobom
v zmysle týchto VOP. V prípade ak nebude Motorové vozidlo vrátané riadne a včas
Prenajímateľ je oprávnený uplatniť si u nájomcu zmluvnú pokutu vo výške päťnásobku (5)
nájomného, za každý aj začatý deň omeškania s vrátením Motorového vozidla, pričom tým nie
je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody voči nájomcovi.

7. V prípade omeškania nájomcu s vrátením Motorového vozidla je Prenajímateľ oprávnený použiť
prostriedky núteného odobratia Motorového vozidla, na náklady nájomcu. Nájomca zároveň
berie na vedomie, že jeho omeškaním s vrátením Motorového vozidla sa môže dopúšťať
trestného činu.

8. Zánikom Zmluvy nezanikajú vzájomné finančné nároky Zmluvných strán, ktorými sa rozumie
najmä zaplatenie nájomného, náhrady škody, zmluvnej pokuty a zábezpeky.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Nájomca berie na vedomie, že informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, postupoch
uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov a informácie o možnosti obrátiť
sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov sa nachádzajú na webovom sídle Prenajímateľa.
Nájomca zároveň vyhlasuje, že mal možnosť oboznámiť sa s vyššie uvedenými informáciami
pred uzatvorením Zmluvy.

2. Nájomca vyhlasuje, že sa s týmito VOP pred uzatvorením Zmluvy oboznámil, porozumel im
v celom rozsahu a na znak súhlasu s VOP, uzatvára Zmluvu.

3. Prenajímateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek bez súhlasu nájomcu meniť, pričom
Prenajímateľ je povinný pred účinnosťou zmeny VOP preukázateľne o zmene informovať
nájomcu. V prípade, ak nájomca so zmenenými VOP nesúhlasí, má právo od Zmluvy odstúpiť,
alebo Zmluvu vypovedať. Pre každú Zmluvu platí aktuálne znenie VOP a cenník nachádzajúci sa
na webovom sídle Prenajímateľa .

4. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené Zmluvou a VOP sa spravujú právnymi predpismi
Slovenskej republiky. V prípade sporu sa Zmluvné strany zaväzujú vyriešiť spor mimosúdnou
cestou. V prípade súdneho sporu je príslušný súd v Slovenskej republike.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená,
Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle, že
Zmluva je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný.
6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 27.07.2018.

PROFI POŽIČOVŇA, s.r.o.
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