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ZMLUVNÉ PODMIENKY ZAPOŽIČANIA VOZIDLA 
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDIEL 

1. Zmluva o nájme dopravného prostriedku (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi zmluvnými stranami buď vo forme samostatnej písomnej 
zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, teda vo forme štandardizovanej 
zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom. 

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi dopravný prostriedok (ďalej len „vozidlo“) v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve 
a v čase určenom v zmluve. Odovzdanie a prevzatie vozidla potvrdia obe zmluvné strany podpisom. Nájomca je povinný platiť počas celej 
doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa odovzdania vozidla nájomcovi (odo dňa podpisu zmluvy o 
prenájme). 

3. Predmetom nájmu je konkrétne určené vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve o prenájme, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre prenájom vozidla spolu s príslušnou zmluvou tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o nájme 

dopravného prostriedku. 
5. Vozidlo je zapožičané v riadnom technickom stave, s doplnenými prevádzkovými náplňami. Vozidlo je pri zapožičaní čisté a čisté sa aj 

vracia. Za znečistené vozidlo sa účtuje 10EUR až 20 EUR podľa miery znečistenia. 
6. Zákazník je povinný kontrolovať, prípadne doplniť prevádzkové náplne a správne hustenie pneumatík.  
7. Vozidlo zapožičané je zakázané preťažovať nad povolené úžitkové zaťaženie. 
8. Nájomca sa zaväzuje používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Prenechanie vozidla do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej 

zárobkovej  činnosti (napr. Taxislužba), použitie vozidla na účasť na pretekoch, súťažiach a podobných skúškach, používanie vozidla na 
tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov nie je povolené. Nájomca nesmie    prenechať   užívanie vozidla 
inej osobe. Nájomca –právnická osoba, resp. podnikateľ môžu určiť okruh vlastných  zamestnancov oprávnených používať vozidlo, 
nesmie ho však prenechať inej právnickej osobe, resp. Inému   podnikateľovi alebo tretej osobe. Okruh zamestnancov oprávnených užívať 
vozidlo musí byť vymedzený v nájomnej   zmluve. 

9. Každé poškodenie, nehodu, alebo krádež vozidla, či jeho častí, je zákazník povinný bezodkladne (najneskôr však do 24 hodín) nahlásiť 
najbližšiemu oddeleniu polície a požičovni na mobilnom tel. čísle +421 910 524 554 alebo +421 903 260 388. Pri nedodržaní týchto bodov 
zákazník hradí plnú výšku škody. 

10. Zapožičané vozidlo má uzatvorené povinné zmluvne i havarijné poistenie. Nájomca sa v prípade vzniku poistnej udalosti zaväzuje 
podieľať sa na likvidácii škody vo výške 10% z výšky poistnej udalosti, avšak min. 330 EUR, okrem prípadov úmyselného poškodenia 
alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu v plnej výške.  V prípade 
odcudzenia vozidla sa nájomca podieľa na vzniknutej škode spoluúčasťou vo výške 10% z hodnoty vozidla, ktorú malo vozidlo v čase 
jeho odcudzenia. Výška spoluúčasti sa môže zmeniť v prípade zmeny príslušnej poistnej zmluvy, čo nájomca berie na vedomie a súhlasí 
s tým. 

11. Pri dlhodobom prenájme vozidla sa klient zaväzuje hradiť na vlastné náklady menšie opravy, ktoré môžu vzniknúť prirodzeným 
opotrebením a to priebežne.  
Dlhodobý prenájom sa rozumie prenájom vozidla nad 21 dní.  
Menšie opravy sa rozumie opravy do 100 € 
napr. prasknuta hadicka, vypalena ziarovka, nabit baterku.  
V pripade ak vozidlo zostane stáť nepojazdné z nezistených dovôdov, klient je povinný zabezpečiť jeho odťah do servisu na diagnostiku. 
Ku všetkým úkonom vykonaných na vozidle je klient povinný prebrať riadny doklady, ktorý predloží autopožičovni. 

12. V prípade poškodenia vozidla, alebo závady vzniknutej z nedbanlivosti, alebo iných príčin (alkohol) zavinených zákazníkom hradí škodu 
v plnej výške. V prípade nehody a poškodenia vozidla z vlastnej viny zákazník hradí firme sadzbu 35 EUR za každý deň, než bude vozidlo 
prevádzky schopné. Za stratu a poškodenie dokladov od vozidla účtujeme 200 EUR  

13. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že nájomca užíva vozidlo v rozpore so zmluvou alebo 
všeobecne platnými zásadami užívania vozidiel. Výpoveď je v tomto prípade účinná odo dňa, kedy bola písomná výpoveď riadne 
doručená nájomcovi. Za deň doručenia sa pokladá aj deň, kedy bolo prevzatie písomností odmietnuté nájomcom, ako aj deň uloženia 
zásielky na pošte. Prenajímateľ doručuje písomnosti nájomcovi len na adresu uvedenú v nájomnej zmluve. 

14. V prípade ak nájomca vráti vozidlo pred ukončením doby nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú 
dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

15. V prípade, že nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas prenajímateľa 
s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho titulu. V tomto prípade je prenajímateľ opravnený oznámiť orgánom činným 
v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla nájomcom, pričom nájomca je povinný niesť náklad, resp. škody tým spôsobené. Až do 
doby riadneho vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý začatý deň po skončení doby nájmu v zmysle 
zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dvojnásobku dohodnutého denného nájomného. v prípade, ak zákazník neuhradí 
dlžnú sumu o ktorú prekročil dobu prenájmu vozidla, bude mu táto suma strhnutá z vopred zaplatenej zálohy 

16. Ceny za zapožičanie vozidiel:  
základná sadzba je stanovená za každý i započatý kalendárny deň a najazdené km nad rámec voľných kilometrov stanovených v zmluve 
o zapožičaní vozidla. 

17. Platba za zapožičané vozidlo sa realizuje pri prevzatí vozidla zákazníkom v hotovosti alebo kartou. 
18. Pri zapožičaní vozidla zákazník zloží zálohu 300 EUR  
19. Za veci zákazníka odložené v aute požičovňa nezodpovedá. 
20. Porušenie zmluvných podmienok je dôvodom na ukončenie zmluvy o zapožičaní vozidla. 
21. Zákazník sa zaväzuje v prípade nehody uhradiť spoluúčasť na nehode v plnej výške. 
22. Vozidlo sa vracia s plnou nádržou. Za každú nedotankovanú štvrtinu nádrže účtujeme 35 EUR 
23. Záloha bude vrátená v plnej výške len pri dodržaní všetkých zmluvných podmienok. 
24. VP invest, s.r.o. sa zaväzuje, že neposkytne osobné informácie tretej osobe 
25. V prípade reklamácie je možné doručiť písomnú  reklamáciu na adresu  spoločnosti: VP invest, s.r.o., Hlboká 75, 949 01  Nitra, alebo 

prijatím v prevádzke osobne alebo telefonicky na tel. Čísle +421 910 524 554. 
26. SVOJIM PODPISOM POTVRDZUJEM, ŽE ZMLUVE ROZUMIEM A SÚHLASÍM S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY 

 
 

Dátum: ..............................   Podpis zákazníka: .............................. 
 

 


