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2)Všeobecne podmlenky
Nájomca uzavretím nájomnej zmluvy potvrdzuje Že:
. uzatvára nájomnÚ zmluvu s podmienkami v nej zakotvenými a je oprávnený automobil uŽívať
výlučne po dobu dohodnutú v nájomnejzmluve
. bol riadne oboznámený s cenovými podmienkami a podmienkami prenájmu automobilu
. automobil prevzalv riadnom technĺckom stave, riadne spÔsobilom k riadeniu a uŽívaniu,
automobĺl prevzal s plnou nádrŽou pohonných hmôt, s vybavením podl'a platných predpisov a
podl'a zápisu pri prevzatí, potvrdzuje, Že na automobile nie sú viditel'né poškodenia, okrem tých
ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve
. mu boli odovzdané a prevzal všetky doklady predpísané pre prevádzku vozidla: technický
preukaz, potvrdenie o zaplatenízákonnej poistky, nájomnú zmluvu, podmienky prenájmu

automobilu
. bol riadne oboznámený s technickýmĺ a prevádzkovými pokynmi a s obsluhou automobilu
vrátane predpísaného paliva
. nevrátenie automobilu v dohodnutom termíne bez predíŽenia nájomnej zmluvy bude
povaŽované za neoprávnené uŽívanie so všetkými dôsledkami, ktoré právne predpisy a predpisy
poŽičovne s takým uŽívaním spájajú' vrátane zahájenia pátracieho konania polície a ochrany

štátnych hraníc
. poŽiadanie o predlŽenie nájomnejzmluvy je moŽné osobne, písomne, e-mailom alebo
telefonicky, pričom predĺŽenie musí byť odsúhlasené poŽičovňou a nadobúda platnosť aŽ po
zloŽeni d'alšej zálohy na poŽadovanÚ dobu nájmu
. nezaplatenie poŽadovanej zálohy sa povaŽuje za neoprávnené pouŽívanie automobilu a to aj v
prípade dohodnutého termínu uŽívania
. za vrátenie automobilu sa povaŽuje jeho ýzicke odovzdanie poŽičovni v riadnom technickom a
pojazdnom stave, zodpovedajúcom stavu automobilu prijeho preberanído uŽívania, vrátane
kl'účov,výbavy a dokladov od automobilu
. je povinný chrániť poŽičaný automobil pred poškodením, stratou alebo zničením,neponechá
riadenie automobilu inej osobe, ako je určenév nájomnej zmluve (len po dohode) nebude
účastníkomsúťaŽnýchjázd, odťahovať druhé vozidlá, preťaŽovať automobil nad prípustnénormy
. neponechá v odstavenom automobile cenné predmety, pričom zaich odcudzenie, prípadné
poškodenĺe automobilu pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá nájomca
. nebude vykonávať opravárenské, resp. iné zásahy na automobile bez písomného súhlasu
poŽičovne
. bude dbať o to, aby neprichádzalo k nadmernému opotrebovaniu, či znehodnoteniu časti
automobilu
. umoŽnípoŽičovni predpísanúúdrŽbu automobilu, inak minimálne kaŽdých 10 000 km po celú
dobu uŽívania a bude kontrolovať stav oleja, pneumatík, teplotu chladiaceho média a d'alšĺch
častíautomobilu, ktoré podliehajú beŽnej kontrole pri prevádzke poŽičanéhovozidla
. je povinný poŽičovni uhradiť vzniknutú škodu aj náhradu uŠléhonájmu, ktoré mÔŽe poŽičovňa
účtovaťaŽ do termínu odstránenia škody pri nedodžanípredpísanej údrŽby, pokial'mátátoza
následok poškodenia automobilu
. pri poŠkodeníaleboznečisteníautomobilu, ktoré nezodpovedá beŽnému pouŽívaniu a
prevádzke bude poŽičovňa poŽadovať náhradu nákladov spojených s opravou, resp. čistením
. havarijné poistenie zahrnuté v základnom tarife nájmu a zákonné poistenie zodpovednosti za
škody spÔsobene prevádzkou automobilu sa nevzťahuje na Škodyvzniknuté porušením
príslušných ustanovenívyhlášky polície, poŽití alkoholických nápojov alebo omamných látok
vodičom pred a v prĺebehu jazdy a na škody, ktoré vznikli v dÔsledku nedodŽania Technických
noriem automobilu, podmienok prenájmu automobilu alebo poistných podmienok
. prípadné poistenie pri cestách do zahraničia bude hradiť poŽičovni a berie na vedomie, Že
prípadné regresné právo poisťovne poŽičovňa prenesie na nájomcu
. každu nehodu, poŠkodenie, zničenie, odcudzenie automobilu alebo jeho súčastíjenájomca
povinný ihned'ohlásiť na prísluŠnomoddelení polície, resp. V zahraničípríslušnýmorgánom a
ihned' ako je to moŽné sa dostaviť do poŽičovne k spísaniu protokolu
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. zaväzuje sa spolupracovať s poŽičovňou pri prípadnom odtiahnutí automobilu, pri nesplnení
tejto povinnosti bude uplatnený postih poŽičovne proti nájomcovi v plnej výške a výške nákladov
pri odtiahnutĺ automobilu
. v prípade poruchy automobilu bude neodkladne informovať poŽičovňu, ktorá zabezpečí
potrebnú pomoc, ak dÔjde k poruche automobilu a jeho nespÔsobilosti k jazde bez zavinenia
nájomcu, poŽičovňa v prípade potreby zabezpeÓi odtiahnutie automobilu
. berie na vedomie, Že poŽiiovňa neuhradívýšku ceny opravy v zahraničíbez odsúhlasenia
úkonu a ceny, pri technickej poruche na automobile v zahraničísa nájomca zaväzuje
spolupracovať pri doprave automobilu do stanovišťa poŽičovne, poŽičovňa mu preplatí nutné
výdavky spojené so zabezpečením automobilu, vopred odsúhlasené poŽičovňou
. vozidlo prebral čisté(interiér + exteriér) a v takom istom stave ho aj odovzdá!
. vo vozidle je PRíSNY z^KAz FAJČ|Ť!!! V prípade poruŠenia zákazu zmluvná pokuta 333 €.
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