Všeobecné obchodné podmienky k prenájmu dopravného prostriedku
Prenajímateľ týmto prenajíma na základe všetkých tu uvedených podmienok a dojednaní Nájomcovi vozidlo opísané v zmluve o prenájme
dopravného prostriedku. Nájomca uznáva a odsúhlasuje sa tým že:
1. Nájomca obdržal vozidlo v poriadku a v dobrom stave a toto
vozidlo vráti v rovnakom stave (bežné opotrebovanie sa predpokladá,
avšak s výnimkou neprimeraného opotrebovania zapríčineného
nesprávnym zaobchádzaním) na dohodnuté miesto špecifikované v
zmluve a k dátumu špecifikovanému v zmluve, pokiaľ nepožiada
Nájomca o predĺženie, s ktorým bude Prenajímateľ súhlasiť, alebo v
prípade, že Prenajímateľ nepožiada o skoršie vrátenie vozidla.
2. Vozidlo môže viesť len Nájomca alebo iná osoba (osoby) učená
alebo zamestnaná Nájomcom, ktorú schváli Prenajímateľ v zmluve, a
ktorá má v čase prenájmu aspoň 20 rokov (alebo spadá do takej
vekovej kategórie, aká sa uvádza v tarife Prenajímateľa v súvislosti s
daným typom prenajímaného vozidla) a je držiteľom platného
vodičského preukazu aspoň jeden rok.
3. V prípade prenájmu vozidla právnickej osobe je požadovaný k
uzavretiu zmluvy výpis z obchodného registra a plná moc od
štatutárneho zástupcu (v prípade podpisu zmluvy inou osobou)
4. Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie
výpožičky o viac ako 90 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba.
5. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, pri dennej sadzbe je v cene
neobmedzený počet km. Mesačná sadzba je limitovaná na 3000 km.
Pri víkendových sadzbách je cena limitovaná na 800 km. Po
prekročení uvedených limitov sa platí za každý ďalší km 0,10 €.
Povinnosti prenajímateľa
Prenajímateľ sa zaväzuje:
1. Zapožičať Nájomcovi vozidlo na čas dohodnutý v zmluve o nájme
dopravného prostriedku (ďalej len zmluva).
2. Pred odovzdaním vozidla nájomcovi , skontrolovať všetky funkčné
časti a vybavenie vozidla a oboznámiť nájomcu s jeho obsluhou.
3. Odovzdať nájomcovi vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt.
Povinnosti nájomcu
Nájomca sa zaväzuje:
1. Pred požičaním vozidla spísať a podpísať zmluvu.
2. Oboznámiť sa s týmito podmienkami, prípadne i s podmienkami
osobitne dohodnutými v zmluve a zabezpečiť ich dodržiavanie.
3. Zabrániť poškodeniu alebo znečisteniu funkčných častí vozidla,
kontrolovať stav, množstvo a teplotu chladiacej kvapaliny, teplotu a
množstvo oleja v motore , stav a tlak v pneumatikách a všetkých častí
vozidla, ktoré sa obyčajne kontrolujú počas prevádzky vozidla. Ak
nevykoná zákazník údržbu alebo kontrolu vozidla a táto nedbalosť je
príčinou poškodenia, je zákazník povinný vzniknutú škodu zaplatiť.
4. Uhradiť vopred sumu na predpokladanú dobu zapožičania vozidla a
zálohu na spoluúčasť v prípade poškodenia, tak ako je dohodnuté
v zmluve.
5. Pristaviť vozidlo k technickej prehliadke v dohodnutých intervaloch.
6. Vznik akejkoľvek škody na zapožičanom vozidle, odcudzenie
prípadne účasť na dopravnej nehode bezodkladne hlásiť orgánom PZ
SR, do 1 dňa od vzniku takejto udalosti požičovni. Minimálna
spoluúčasť nájomcu na hradení vzniknutej škody na prenajatom
vozidle je 166,00 € alebo 5 % zo vzniknutej škody. Pri totálnej škode
je spoluúčasť nájomcu 10% z trhovej hodnoty ceny vozidla.
7. Pri krádeži prenajatého vozidla je nájomca povinný zaplatiť
prenajímateľovi spoluúčasť 10% z obstarávacej ceny vozidla.
Nájomca je ďalej povinný uhradiť prenajímateľovi všetky oprávnené
nároky či prípadné zrážky poisťovacieho ústavu.
8. Pri poškodení vozidla, strate dokladov či kľúčov, prípadne
odcudzení vozidla je nájomca povinný zaplatiť úhradu ušlého zisku vo
výške 40% obvyklej sadzby denného paušálu po dobu, kým je
vozidlo mimo prevádzky alebo v prípade krádeže do doby plnenia
poisťovne.
9. Nájomca hradí všetky škody, vrátane ušlého zisku po dobu opravy
vozidla, ktoré vznikli riadením prenajatého vozidla pod vplyvom
alkoholu, liečiv alebo drog v 100% čiastke.
10.Nájomca osobne zodpovedá za to, že na požiadanie prenajímateľa
zaplatí: všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním,
dopravnými priestupkami, alebo inými priestupkami voči zákonu

uložené na dané vozidlo voči nájomcovi, inému vodičovi alebo
prenajímateľovi od vrátenia vozidla s výnimkou prípadov, kedy sa tak
stane kvôli chybe prenajímateľa.
11.Nepožičiavať vozidlo (nezverovať jeho riadenie ) inej osobe ako
je uvedené v zmluve.
12. Nepoužívať k účasti na motoristických akciách (závodoch, rallye,
rôznych súťažiach)
13. Nepoužívať k prevážaniu ľahko horľavých, rádioaktívnych,
jedovatých a inak nebezpečných látok.
14. Nevliecť iné vozidlo a neopravovať časti vozidla, ktoré sú
zaplombované.
15. V prípade vzniku potreby opravy vozidla v servise môže zákazník
vykonávať takéto opravy bez predchádzajúceho súhlasu požičovne iba
v prípade, ak cena za opravu nepresiahne 20,00 €. Cena takejto
opravy (pokiaľ jej potreba nevyplynula z porušenia dohodnutých
podmienok) sa zákazníkovi preplatí na základe faktúry za opravu.
Chybné súčiastky alebo zariadenie je nutné predložiť k nahliadnutiu.
16. Všetky opravy v pneuservise vykoná nájomca na vlastné náklady.
17. V prípade straty alebo znehodnotenia dokladov, prípadne kľúčov
od vozidla nájomca zaplatí prenajímateľovi zmluvnú pokutu, ktorej
výšku stanoví prenajímateľ maximálne však 331,- €.
18. Vrátiť vozidlo v technickom stave, ktorý zodpovedá technickému
stavu vozidla pri jeho odovzdávaní na základe zmluvy, s plnou
nádržou vopred dohodnutého paliva, spolu s pneumatikami, nástrojmi,
dokumentmi od vozidla, doplnkami a vybavením. Obvyklé
opotrebenie vozidla nemá vplyv na posudzovanie technického stavu.
V prípade nedotankovanej nádrže nájomca uhradí za každý
nedotankovaný liter 2,66 €. V prípade hrubého znečistenia interiéru
vozidla nájomca uhradí poplatok, ktorý stanoví prenajímateľ,
maximálne do výšky 165,00 €. PHM si nájomca hradí počas celej
doby prenájmu na vlastné náklady.
Ďalšie ustanovenia
1. V prípade nadmerného opotrebenia pneumatík na najazdený počet
km je nájomca povinný uhradiť nové pneumatiky.
2. Po uplynutí doby zapožičania vozidlo vrátiť na dohodnuté miesto,
prípadne zmluvu predĺžiť a zaplatiť zálohu na ďalšiu dobu
zapožičania. Používanie vozidla po dohodnutom termíne bude
považované za neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla
podľa § 249 Trestného zákona a na zákazníka bude podané trestné
oznámenie. Požičovňa je oprávnená požadovať zaplatenie
dvojnásobku dennej sadzby nájmu za každý deň po termíne, kedy
malo byť vozidlo vrátené.
3. Výpovedná lehota pri prenájme vozidla na dobu neurčitú, je
stanovená na dobu jedného mesiaca, pričom v individuálnych môže
byť skrátená, nie však na menej ako 2 dni.
4. Vo vozidle je zakázané fajčiť.
5. Vozidlo je treba vrátiť riadne vyčistené a umyté. V prípade, že si
prajete, aby sme to urobili za Vás, poplatok za vyčistenie z vnútra i z
vonku je 13,00 €.
6.Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, Rumunsko,
všetky bývalé štáty ZSSR, bývalé štáty Juhoslávie s výnimkou
Slovinska a Chorvátska.
7. Spoločnosť Max LIFE s.r.o. nezodpovedá za majetok klienta a za
veci ponechané vo vozidle.
9. Nedodržanie dohodnutých podmienok má za následok vznik nároku
na úhradu škody podľa Občianskeho zákonníka a možnosť požičovne
od zmluvy odstúpiť. V prípade nutnosti vymáhania pohľadávky od
nájomcu je nájomca povinný uhradiť súdne trovy aj mimosúdne
náklady, ktoré vznikli v súvislosti s touto potrebou. Zákazník svojim
podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito podmienkami.
Prenajímateľ: .................................
V Trenčíne, dňa:

Nájomca: .................................
V Trenčíne, dňa:

