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)Podmlenky nájmu automobilu

K uzavretiu zmluvy o nájme automobilu potrebujete spínaľnasledovné podmienky a predloŽiť
doklady:

Fyzicke osoby

. vek nájomcu / vodiča minimálne 21 rokov
. občiansky preukaz alebo pas
. vodičský preukaz

Právnické osoby

. výpis z obchodného registra alebo Živnostenský list
' úradne overené splnomocnenie k podpisu nájomnejzmluvy a prevzatiu automobilu, v prípade

ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp.
Živnostenskom liste
. občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude automobil pouŽívať
. vek vodiča minimálne 21 rokov

V

Platobné podmienky

. nájomca hradíčiastku za prenájom automobilu a vratnú zálohu (kauciu)
'čiastka za prenájom a vratná záloha sa platí vopred pri preberaní automobilu hotovosťou alebo
prevodom na jeden z uvedených bankových účtov
' auto alebo vozík je rezervované po zaplatenívratnej zálohy (kaucie). A to bud'osobne, alebo na
Účet. V prípade storna rezervácie táto záloha prepadá v prospech firmy.
. číslaúčtovna ktoré je moŽné vykonať platbu:

Doba a dĺžkaprenájmu
' minimálna dlŽka prenájmu je

1 deň = 24 hodín od prevzatia automobilu, v prípade vozíkov je

minĺmálna dÉkaprenájmu 1t2 dňa
'v prípade prekročenia dohodnutej doby prenájmu o viac ako 60 minút, účtujemedalšídeň
prenájmu
. dlhodobý prenájom automobilu znamená prenájom vozidla na viac ako 1 mesiac

Cesta do zahraničia
' pri kaŽdej ceste do zahraničia je

potrebné o tejto skutočnosti informovať prenajímatel'a'
je
moŽné vycestovať iba po predchádzajúcej dohode a zvýšenej
' do Rumunska a Bulharska
kaucii zavozidlo.
'vstup nie je povolenýdo nasledujúcich krajín: Turecko, Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, Rusko,
Ukrajina, Bielorusko.

Záloha za automobil (kaucia)
' nájomca je povinný zloŽiť v hotovosti

vratnú zálohu (kauciu) a|ebo prevodom na uvedený účet(v
prípade online rezervácie) a to za kaŽdý prenajatý automobil, ktorá mu bude následne vrátená po
jeho odovzdaní v plnej výške, avŠaklen po vrátení nepoškodeného automobilu. Výška zálohy za
jeden automobil )e 170 EUR (330 EUR cudzinci) pre osobné automobily, 200 EUR (500 EUR
cudzinci) pre mikrobusy a dodávky, 50 EUR pre malé prívesy a 100 EUR pre vel'ké prívesy.

Cena prenájmu

Ceny prenájmu sú uvedené v cenníku a zahŕňajú'
. prenájom automobilu na zmluvne určenúdobu
. neobmedzený počet kilometrov (limit 3000 km 30 dní, nad limit 0,20 € / 1 km)
. asistenčné sluŽby v rámci Slovenskej republiky
. havarijné poistenie v krajinách EU
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. povinné zákonná poistenie
. servisné prehliadky, výmena prevádzkových náplníokrem pohonných hmÔt
. pravidelná Údžba automobilu (podl'a dohovoru s prenajímatel'om)
. zimné / letné pneumatiky, podl'a sezony

Ceny sú stanovené dohodou a prenajĺmatel'si vyhradzuje právo na ich úpravu.

Havarijné poistenie

. naše automobily sú plne havarijne a zákonne poistené
. v prípade hrubého poruŠenia predpisov (uŽitie drog, alkoholu a iných omamných látok) je
nájomca plne zodpovedný za všetky škody spÔsobené na prenajatom automobile
. v prípade dopravnej nehody je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať naŠu
spoločnosť, bez policajného hlásenia poisťovňa zamietne Úhradu škody
. naše automobily sú poistené so spoluúčasťou10 %' minimálne však 250€ osobné automobily,
resp. 350 € mikrobusy a dodávky.
. ak dÔjde k dopravnej nehode, ktorú nespÔsobíte Vy, neplatíte nič, spoluúčasťsi uplatňujeme z
povinného zmluvného poistenia vozidla ktoým je nehoda spÔsobená, v tomto prípade je vel'mi
dÔleŽite, aby ste po nehode privolali dopravnÚ políciu a poznačili si Údaje o škodcovi

PoŽičovňa je oprávnená

. Učtovaťpoplatok za neprimerané znečistenie automobilu 70 €, zavrátenie neumytého
automobilu 10 €,20 € za znečistený interiér, poplatok za stratu kl'účovod automobilu 333 €,
poplatok za stratu dokladov od automobilu 333 €.
. pri oneskorenom vrátení automobilu, ktoré sa kvalifikuje ako neoprávnené uŽívanie, účtovaťza
kaŽdý deň oneskoreného vrátenia automobilu okrem základnej dennej, resp. paušálnej sadzby
navyše plnú hodnotu dennej sadzby
. v prípade porušenia zmluvných podmienok a podmienok prenájmu, pri nedodrŽaní termínu
platby, resp. poŽadovanej zálohy, havárii a poruche automobilu odstÚpiť od uzavretej nájomnej
zmluvy bez výpovednej lehoty a uplatniť voii nájomcovi poŽiadavku náhrady vzniknutých škÔd,
vrátane penále a vziať späťautomobil od nájomcu
. ak nájomca úmyselne poškodíautomobil, alebo jeho zavinením dÔjde k poškodeniu, zničeniu,
strate alebo odcudzeniu automobilu alebo jeho časti a vybavenia, a tieto udalosti nebudú kryté
poisťovňou, poŽadovať od nájomcu náhradu škody vrátane straty na nájomnom aŽ do termínu
odstránenia škody, okrem prípadu zavineného odcudzenia automobilu, kedy je povinnosť
nájomcu nahradiť straty na nájomnom vrátane penále aŽ do výŠkyúhrady poisťovňou, maximálne
do ceny automobilu podl'a tabuliek
. v prípade storna rezervácie účtovaťsi poplatok vo výŠke zálohy (kaucie) za auto alebo vozĺk
. v prípade, Že dodatočne dÔjde k oznámeniu dopravného priestupku v termíne uŽívania
automobilu nájomcom, Žiadať. od neho náhradu takto vzniknuých trov v plnej výške
. spoločnosťnezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v automobile

Podpis prenajímatel'a

Podpis nájomcu

