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Nájom:

Poplatky a slu&by:

Spolu:

Dátum:

DPH: Podpis nájomcu:

Depozit:

Typ vozidla:E!V:

Kategória vozidla:

Podmienky

Dohodnutá dĺžka
prenájmu

0m 17d

Cenník INDIVIDUAL

Zahrnuté kilometre Nelimitované

Poistenie Havarijné poistenie

Spoluúčasť 500.00 EUR / 15%

Príplatky & Poplatky

Názov ks Cena bez DPH DPH (20%) Cena celkom

Havarijné poistenie 1 0.00 0.00 0.00

Iné (ceny bez DPH)

Dodatočný deň 70.00 EUR

Dotankovanie 20.00 EUR + 2.00 EUR/L

Martin Mancoš
EYOF/215/2022



Názov poplatku Cena bez DPH
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky - keybox 15.00 €

Prekročenie maximálneho mesačného nájazdu o 10 000km (účtované za každých 10 000km) 1.000.00 €

Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (06:00 - 21:00) 40.00 €

Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (21:00 - 06:00) 100.00 €

Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania 1.79 €

Poplatok za dotankovanie 20.00 €

Zmena parametrov existujúcej rezervácie (okrem predĺženia) 10.00 €

Poplatok za odovzdanie vozidla na nesprávnom parkovacom mieste pobočky letisko Bratislava 165.00 €

Poplatok za odovzdanie osobného vozidla na inej Bratislavskej pobočke (podlieha súhlasu Prenajímateľa) 30.00 €

Poškodený polep úžitkového vozidla 60.00 €

Poplatok za administratívne riešenie škody na vozidle 50.00 €

Neuhradenie poškodenia pri vrátení vozidla na pobočke 30.00 €

Nedodanie nehodového protokolu Prenajímateľovi do 24 hodín od ukončenia prenájmu 500.00 €

Odhad vyčíslenia škody Cena bez DPH
Škrabanec na lakovanej ploche do 5 cm bez preniknutia pod povrch laku

Štiepky na prednej časti vozidla bez deformácie (s výnimkou skla)

Deformácia karosérie s priemerom menším než veľkosť priemeru mince 1,- EUR bez poškodenia farieb

Poškodenia na diskoch / pukliciach do 1 cm

Diera vo výplni kat. N do veľkosti 1€ mince

Poškodenie hrany dverí, veľkosť S a M

Jemné škrabance za kľučkou dverí
Akékoľvek povrchové poškodenia – nepreniknuté pod povrch laku – nad 50mm (5cm) - vo vzdialenosti okruhu 
menej ako 30 cm

120 €

Poškodenie laku na spätnom zrkadle alebo kľučke dverí 120 €
Akékoľvek 2 povrchové poškodenia na 1 diely – nepreniknuté pod povrch laku – nad 50mm (5cm) - vo vzdialenosti 
okruhu 30 a viac cm

240 €

Škrabanec preniknutý pod povrch laku s priemerom väčším ako 5mm

Deformácia väčšia ako 1€ minca

Poškodenie striebornej časti predného/zadného nárazníku

Poškodenie plastovej lišty na úžitkovom vozidle

Poškodenie plastovej lišty nad blatníkom

Poškodenie drevenej podlahy na úžitkovom vozidle

Poškodenie vnútorného blatníka na úžitkovom vozidle

Poškodenie / strata puklice 50.00 € - 100.00 €

Poplatok za natankovanie nesprávneho paliva 250€ + dodatočné náklady

Veľké poškodenia (veľkosť L)

Poškodenia viacerých dielov ak vznikli pri jednej PU

Prasknuté diely

Poškodenie nárazníka pri kategórii N

Poškodenia čelného skla (podľa typu vozidla) 250.00 € - spoluúčasť

Oprava čelného skla zaliatím 60.00 €

Poškodenie disku (podľa typu vozidla) 250.00 € - spoluúčasť

Poškodenie pneumatiky (podľa typu vozidla) 70.00 € - 250.00 €

Opraviteľný defekt 30.00 €

Poškodenie interiéru individuálne v závislosti od poškodenia

Vnútorná výplň posuvných dverí - Renault Master 300.00 €

Vnútorná výplň ľavá zadná nad blatníkom - Renault Master 330.00 €

Vnútorná výplň pravá zadná nad blatníkom - Renault Master 330.00 €

Vnútorná výplň ľavá predná - Renault Master 300.00 €

Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Renault Master 120.00 €

Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Renault Master 120.00 €

Vnútorná výplň ľavých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter 120.00 €

Vnútorná výplň pravých zadných dverí - Mercedes-Benz Sprinter 120.00 €

Vnútorná výplň posuvných dverí - Mercedes-Benz Sprinter 120.00 €

Čistenie a strata Cena bez DPH

SADZOBNÍK VYBRANÝCH POPLATKOV ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY A POŠKODENIE VOZIDLA

SPOLUÚČASŤ

0 €

250.00 €



Znečistený interiér vozidla 100.00 €

Znečistený interiér - tepovanie vozidla

Nadmerné znečistenie kategórií J a N

Fajčenie vo vozidle

Strata technického preukazu

Poškodenie / strata EČV

Strata kľúča od vozidla 250.00 € - spoluúčasť

Znečistenie detskej sedačky 15.00 €

Strata zelenej karty 50.00 €

Strata visačky od kľúča 10.00 €

Strata povinnej výbavy vozidla 20.00 €

Strata náradia od vozidla 50.00 €

Strata zimnej výbavy 10.00 €

Nadmerné znečistenie ložnej plochy úžitkového vozidla 100.00 €

Iné poplatky Cena bez DPH
Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti 40.00 €

Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla 100.00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac) 500.00 €

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac) zostatková hodnota vozidla

Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy hodnota novej sady obutých pneumatík

Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky) 80.00 €

Administratívny poplatok 25.00 €

Administratívny poplatok za spracovanie pokuty 25.00 €

Manipulačný poplatok 25.00 €

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla (v prípade, že vozidlo nie je možné skontrolovať pri vrátení vozidla) 60.00 €

Dezinfekcia chladiarenského vozidla 100.00 €
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie 
poškodenia)

40.00 €

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme 30.00 €

Zmeškanie dohodnutého termínu v servise 19.00 €

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa 40.00 €

Poplatok za odobratie vozidla 450.00 €

Poplatok za prevoz vozidla
50 € + 0.50€ / 1 km + poplatok koeficient 

tankovania

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 300.00 €

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 500.00 €

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)
500.00 € + náklady, ktoré vznikli 
prenajímateľovi porušením VOP

Poplatok za maximálne opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (hrúbka pri 0 km je 7,2 mm,  
maximálne opotrebenie je, keď hrúbka platničky klesne pod 3,5 mm)

350.00 €

Poplatok za nadmerné opotrebenie brzdových platničiek pri vozidle Renault Master (tolerancia 20% opotrebenie pri 
každých 10.000 km, max. opotrebenie je pri 40.000 km, kedy hrúbka platničky je 3,5mm, poplatok sa alikvótne 
prepočíta podľa nájazdu km a poklesu hrúbky platničiek)

0.00 – 350.00 €

Poplatok za maximálne opotrebenie predných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá) 250.00 €

Poplatok za maximálne opotrebenie zadných brzdových kotúčov pri vozidle Renault Master (hrana kotúča je ostrá) 300.00 €

Neoznámenie vzniku škody na vozidle počas prenájmu Prenajímateľovi do 24 hodín od momentu jej vzniku (za 
každú škodu posudzovanú jednotlivo) 

100.00 €

Návšteva iného ako zmluvného servisu Prenajímateľa 250.00 € + rozdiel v cene práce

Neoznámenie škody spôsobenej vozidlom Prenajímateľa tretej osobe 500.00 € + suma krátenia poistného plnenia

Poplatok v prípade nedodržania dojednanej doby nájmu (ak Nájomca užíva predmet nájmu po v objednávke 
uvedenom termíne konca nájmu) – navýšená sadzba za dni nad rámec dojednanej doby nájmu

1.3 (koeficient)

Špecifické poplatky pre chladiarenské vozidlá Cena bez DPH
Poškodenie elektrického kábla - prípojky agregátu do siete 200.00 €

Poškodenie vnútorného úložného priestoru podľa rozsahu 500.00 - 2000.00 €

Poškodenie podľahy - prasknutie, hlboké poškodenie podľahy 1.000.00 €

Chýbajúci doraz na zadných posuvných dverách 330.00 €

KOMPLETNÝ SADZOBNÍK POPLATKOV NÁJDETE NA NAŠEJ STRÁNKE WWW.AVIS.SK V SEKCII POPLATKY

250.00 €



V!EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
NÁJMU DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU 
Prenajímate! t"mto prenecháva do nájmu na základe v#etk"ch tu 
uveden"ch podmienok a dojednaní Nájomcovi vozidlo #pecifikované 
v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku ($alej len 
„vozidlo") a nájomca toto vozidlo do nájmu prijíma a zaväzuje sa zaplati% 
prenajímate!ovi dohodnut" nájom. 
Nájomca prehlasuje &e:

1. Nájomca obdr&al vozidlo v stave pod!a Preberacieho protokolu vozidla, 
v poriadku a v dobrom stave a toto vozidlo vráti spolu
s pneumatikami, nástrojmi, dokumentmi od vozidla, doplnkami
a vybavením v rovnakom stave (be&né opotrebovanie sa predpokladá,
av#ak s v"nimkou neprimeraného opotrebovania zaprí'ineného
nesprávnym zaobchádzaním s vozidlom) na dohodnuté miesto #pecifiko-
vané v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku a k dátumu
#pecifikovanému v dokumente Zmluva o nájme dopravného
prostriedku, pokia! nepo&iada Nájomca o pred(&enie, s ktor"m bude
Prenajímate! súhlasi%.

2.Vozidlo sa nájomca zaväzuje nepou&íva% (neprevádzkova%) nasledovne:
a) na prepravu tovaru v rozpore s coln"mi predpismi ani &iadnym in"m
nelegálnym spôsobom;
b) na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu (priamu alebo
nepriamu);
c) na pohá)anie alebo %ahanie akéhoko!vek vozidla alebo prívesu;
d) v rámci automobilov"ch (motorov"ch) #portov"ch podujatí;
e) vodi'om pod vplyvom alkoholu alebo drog;
f) &iadnou inou osobou ako:
i) Nájomca alebo akáko!vek iná osoba (osoby) u'ená alebo zamestnaná
Nájomcom, ktorú schváli Prenajímate!, a ktorá má v 'ase prenájmu aspo) 
21 rokov (alebo spadá do takej istej vekovej kategórie, aká sa uvádza
v tarife Prenajímate!a v súvislosti s dan"m typom prenajímaného vozidla), 
sp()a po&adované predpoklady a je aspo) jeden rok dr&ite!om platného
vodi'ského preukazu; alebo
ii) v prípade poruchy alebo havárie, mô&e vozidlo riadi% opravár motoro-
v"ch vozidiel, za predpokladu &e sp()a po&adované predpoklady
a má patri'nú licenciu (a vodi'sk" preukaz)
g) mimo zoznamu dovolen"ch krajín ktor" #pecifikoval Prenajímate!.
h) na prepravu nákladu, neprimerane zne'isten"ch vecí, zvierat 

3. Nájomca plne a bezv"hradne zodpovedá za to, &e na základe tejto
zmluvy je Prenajímate!ovi povinn" zaplati%:
a) poplatok za odjazdené kilometre, vypo'ítan" s pou&itím sadzby 
#pecifikovanej v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, za 
km prejdené vozidlom do vrátenia vozidla (po'et km prejden"ch 
vozidlom bude stanoven" po pre'ítaní údajov na tachometri nain#talova-
nom v"robcom). V prípade, &e sa Nájomcovi z akéhoko!vek dôvodu mení 
predmet nájmu za in" predmet nájmu, resp. sa doba nájmu predmetu 
nájmu skráti, v"po'et odjazden"ch km sa robí alikvotne pod!a skuto'nej 
doby trvania nájmu; v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za 
prejdené kilometre vypo'ítan" na základe vzdialeností prejden"ch po'as 
cesty pod!a automapy;
b) poplatok za dobu pou&ívania vozidla, poplatok za havarijné poistenie 
a pripoistenie (ak bolo objednané), poplatok za ochranu proti kráde&i (ak 
bol objednan"), osobné úrazové poistenie (ak bolo objednané) a rôzne 
$al#ie poplatky s pou&itím sadzby uvedenej v dokumente Zmluva
o nájme dopravného prostriedku;
c) $al#í poplatok za jednosmern" prenájom (ak to bude relevantné), ako
sa uvádza v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, alebo
ak bude vozidlo odstavené inde, ako na dohodnutom mieste jeho

vrátenia bez písomného súhlasu Prenajímate!a, a tie& Prenajímate!om 
priebe&ne ur'ovan" poplatok za km prejdené od miesta prenájmu 
k miestu odstavenia vozidla;
d) v#etky pokuty a súdne v"davky súvisiace s parkovaním, dopravn"mi
priestupkami, in"mi priestupkami vo'i zákonu resp. ak"mko!vek
konaním v rozpore so zákonom, ulo&ené na prenajaté vozidlo, vo'i
Nájomcovi, inému vodi'ovi alebo Prenajímate!ovi od vrátenia vozidla,
s v"nimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe Prenajímate!a;
e) náhradu nákladov Prenajímate!a za mimosúdne a súdne vymáhanie
platieb z tejto zmluvy v prípade ich ome#kania
f) náklady Prenajímate!a vynalo&ené na náhradu #kôd spôsoben"ch na
poskytnutom vozidle bez oh!adu na to,  k"m boli spôsobené, bez oh!adu
na skupinu, do ktorej vozidlo spadá; ako i u#l" zisk vypo'ítan" s pou&itím
dennej sadzby uvedenej na opa'nej strane, o ktor"  prenajímate! pri#iel v 
dôsledku nemo&nosti pou&íva% vozidlo; náklady Prenajímate!a na nahrad-
enie vozidla v prípade jeho kráde&e; Av#ak v prípade, &e Nájomca splní
v#etky podmienky tejto zmluvy, najmä pod!a bodu 4., jeho zodpovednos% 
za takéto náklady:
i) neprekro'í v"#ku zodpovednosti uvedenú v dokumente Zmluva
o nájme dopravného prostriedku za v"skyt pri jednej poistnej udalosti,; a
ii) bude obmedzená na zodpovedajúci rozdiel po#kodenia nekrytého
havarijn"m poistením a vzniknutej #kode na prenajímanom mot. Vozidle
(ak si Nájomca vopred zakúpil poistenie proti havárii) v rámci poistn"ch
podmienok dohodnut"ch medzi Prenajímate!om a jeho pois%ov)ou.
g) náklady na pohonné hmoty spotrebované po'as prenájmu spolu
s poplatkom pod!a aktuálneho cenníka za doplnenie pohonn"ch hmôt,
ktoré v sú'asnosti uplat)uje Prenajímate!.
h) príslu#né miestne dane (ak to bude relevantné) splatné v súvislosti
s hore uveden"mi polo&kami.
i) úrok z ome#kania vo v"#ke 12,5 % ro'ne z dl&nej sumy akéhoko!vek
pe)a&ného záväzku odo d)a nesledujúceho po jeho splatnosti a& do
zaplatenia, pre prípad neplnenia povinností nájomcu pod!a tejto zmluvy
riadne a v'as
j) zmluvnú pokutu vo v"#ke 0,1 % denne z dl&nej sumy akéhoko!vek
pe)a&ného záväzku odo d)a nesledujúceho po jeho splatnosti a& do
zaplatenia, pre prípad neplnenia pe)a&n"ch  povinností nájomcu pod!a
tejto zmluvy riadne a v'as
k) zmluvnú pokutu vo v"#ke 30,00 EUR denne odo d)a nasledujúceho
po dni ur'enom na plnenie záväzku a& do splnenia, pre prípad neplnenia 
nepe)a&n"ch  povinností nájomcu pod!a tejto zmluvy riadne
a v'as

4. Nájomca $alej súhlasí s t"m, &e bude ochra)ova% záujmy Prena-
jímate!a a jeho pois%ovne v prípade nehody, straty alebo po#kodenia
vozidla t"m, &e:
a) si zistí mená a adresy zainteresovan"ch strán (ú'astníkov) a svedkov;
b) neuzná svoju zodpovednos% ani vinu  a nedá &iadnej zainteresovanej
osobe alebo osobám peniaze;
c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpe'e-
nie a zaistenie;
d) bude telefonicky informova% najbli&#iu pobo'ku  Avisu, a to aj
v prípade men#ej #kody; a $alej do 24 hodín vyplní hlásenie
o incidente (nehode) pre Prenajímate!a;
e) v&dy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej #kody,
prípadne zranenej osoby; 
f) neodíde z miesta nehody pred príjazdom policajnej hliadky
h) bude predchádza% #kodám t"m, &e bude parkova% vozidlo len na
miestach, ktoré sú bezpe'né poka! je  to mo&né prioritne na strá&en"ch
parkoviskách a odstavn"ch plochách 

V prípade &e tak nájomca nebude postupova% pod!a bodu 4, zodpovedá za 
spôsobené #kody v plnej v"#ke bez oh!adu na zakúpené poistenie ako je 
vyzna'ené v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku.
Nájomca si je zárove) vedom", &e akéko!vek krytie pod!a zakúpen"ch 
poistení ako sú vyzna'ené v dokumente Zmluva o nájme dopravného 
prostriedku je podmienené krytím t"chto rizík poistnou zmluvou Prena-
jímate!a s jeho pois%ov)ou. V prípade, &e spôsobené po#kodenie nie je 
kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedn" za náhra-
du #kody vo'i Prenajímate!ovi bez oh!adu na zakúpené poistenia a je 
povinn" prenajímate!ovi zaplati% celú #kodu spôsobenú na prenajatom 
vozidle, resp. v súvislosti s vozidlom.
Obe zmluvné strany sa dohodli &e na vy'íslenie #kody na vozidle je okrem 
skuto'n"ch nákladov mo&né pou&i% cenník uverejnen" na webov"ch 
stránkach Prenajímate!a alebo #pecializovan" kalkula'n" softvér, be&ne 
pou&ívan" pois%ov)ami na vy'íslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia 
v plnej miere nahrádza preukazovanie skuto'n"ch nákladov na opravu 
vozidla.

5. Ak by si Nájomca zakúpil:
a) osobné úrazové poistenie (PAI) t"m, &e potvrdí v dokumente Zmluva 
o nájme dopravného prostriedku kolónku „prijímam" bdr&í krytie na 
základe poistn"ch podmienok dohodnut"ch medzi Prenajímate!om 
a jeho pois%ov)ou.

6. Nájomca t"mto oslobodzuje a zbavuje Prenajímate!a od akejko!vek 
a vo'i akejko!vek zodpovednosti za stratu alebo po#kodenie akéhoko!vek 
majetku (vrátane súvisiacich nákladov), ktor" by bol ponechan", uscho-
van" alebo prepravovan" Nájomcom alebo akouko!vek inou osobou vo 
vozidle alebo na vozidle pred vrátením vozidla Prenajímate!ovi alebo po 
vrátení vozidla Prenajímate!ovi. Nájomca je povinn" kona% tak, aby 
v maximálnej mo&nej miere predchádzal #kodám na vozidle, súvisiacim 
s kráde&ou vozidla alebo vecí nachádzajúcich sa vo vozidle.

7. Ke$&e Prenajímate! príjme v#etky preventívne opatrenia a vynalo&í 
maximálne úsilie na to, aby zabránil stratám alebo #kodám spôsoben"m 
chybou alebo mechanickou poruchou vozidla a $al#ím následn"m 
stratám alebo #kodám, nebude za &iadne takéto straty ani #kody zodpo-
vedn".

8. V prípade, ak Nájomca poru#í ktoréko!vek z tu uveden"ch podmienok 
a dojednaní, mô&e mu Prenajímate! bez oznámenia odobra% vozidlo a za 
t"m ú'elom mô&e vstúpi% do priestorov,  kde sa vozidlo mô&e nachádza%, a 
vzia% si ho, pri'om Nájomca bude zodpovedn" za v#etky konania, nároky,
náklady a #kody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla,
alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímate!a za v#etky takéto konania,
nároky, náklady a #kody od#kodní.

9. Ak chce Nájomca na základe pokynov t"kajúcich sa fakturácie,
uveden"ch v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, plati% 
kreditnou kartou alebo platobnou kartou, potom podpis Nájomcu v 
dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku predstavuje 
oprávnenie pre Prenajímate!a vypo'íta% kone'né celkové poplatky,
vrátane poplatkov splatn"ch v dôsledku kráde&e alebo po#kodenia 
vozidla, a za%a&i% nimi ú'et Nájomcu u in#titúcie, ktorá uvedenú kartu 
vydala. O devízovom kurze, ktor" sa pou&ije pri akejko!vek konverzii 
meny, rozhodne s definitívnou platnos%ou Prenajímate!.

10. Akéko!vek doplnky alebo zmeny t"chto podmienok a dojednaní 
budú bez písomného súhlasu oboch zmluvn"ch strán neplatné.

11. Zmluvné strany sa dohodli, &e práva a povinnosti vypl"vajúce zo 
Zmluvy budú spravované ustanoveniami Zmluvy a jej podmienkami 
a dojednaniami prenájmu (V#eobecné obchodné podmienky) 

a ustanoveniami zákona '. zákona '. 513/1991 Zb. Obchodn" zákonník 
v znení neskor#ích predpisov, resp. záväzného právneho aktu 
Európskej únie.

12. Ak nájomca vráti nadmerne zne'istené vozidlo, za #kody súvisiace s 
umytím a vy'istením vozidla, ktoré nie sú ozna'ené na preberacom 
protokole v 'asti „Vozidlo pri prevzatí", zodpovedá nájomca aj po fyzickom 
odovzdaní vozidla do skontrolovania vozidla prenajímate!om. Nájomca sa 
zárove) zaväzuje vráti% vozidlo na pobo'ke Prenajímate!a za prítomnosti 
zamestnanca prenajímate!a, aby mohli by% zdokladované prípadné #kody 
na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prena-
jímate!a, je zodpovedn" za akéko!vek po#kodenie, ktoré bude nájdené pri 
skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímate!a a bez v"hrad súhlasí 
s ú'tovaním náhrady za takéto po#kodenie

13. Nájomca berie na vedomie, &e vozidlá mô&u by% monitorované 
monitorovacím systémom GPS v rámci oprávnen"ch záujmov Prena-
jímate!a.

14. Ak si Nájomca zakúpi S-CDW t. z. havarijné poistenie s nulovou 
spoluú'as%ou, platia pre neho také isté podmienky ako sa uvádza v bode 
4. tohto dokumentu.

15. Prenajímate! si vyhradzuje právo za%a&i% ú'et nájomcu u in#titúcie,
ktorá uvedenú kartu vydala, garanciou za vozidlo vo v"#ke stanovenej 
prenajímate!om, to znamená &e Nájomca s touto sumou nebude môc% 
disponova% po dobu trvania prenájmu.

16. Vozidlá AVIS sú nefaj'iarske. Pokia! nájomca po'as u&ívania vozidla 
poru#í akúko!vek z podmienok prenájmu, AVIS si vyhradzuje právo na 
vyú'tovanie poplatku na základe platného cenníka uvedeného na stránke 
avis.sk v sekcii poplatky.

17. Prenajímate! a nájomca sa dohodli, &e okrem t"ch sporov, pri ktor"ch 
to zákon '. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní ($alej len ZoRK) 
v"slovne vylu'uje, budú rie#i% vzájomné spory, ktoré medzi nimi vznikli 
alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou v rozhodcovskom konaní pod!a 
ustanovení ZoRK a hmotného práva Slovenskej republiky pred rozhod-
com JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 
Martin, Slovenská republika, alebo pred in"m rozhodcom, 'i rozhod-
covsk"m súdom na území 'lenského #tátu Európskej únie ur'en"m JUDr.
Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin,
postupom upraven"m v § 8 ods. 1 ZoRK (dojednan" spôsob ur'enia 
rozhodcu).  Konanie bude písomné pod!a slovenského právneho poriad-
ku, pod!a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁ* 
(v prípade rozhodovania rozhodcovsk"m súdom), alebo Rokovacích 
pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnen"ch na interne-
tovej stránke www.arbitraz.sk a v obchodno-právnych sporoch pod!a 
zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK). V prípadoch upraven"ch ustano-
vením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoru'uje protistrane.

18. Neoddelite!nou sú'as%ou Zmluvy o prenájme je dokument 
Spracúvanie údajov a informácií o prenájme, ktor" upravuje podmienky 
spracúvania osobn"ch údajov v informa'nom systéme prenajímate!a.
Pokia! bude vozidlo odovzdané neskôr ako bolo dohodnuté na zmluve,
bez predchádzajúceho súhlasu prenajímate!a, AVIS si vyhradzuje právo 
na vyú'tovanie poplatku vo v"#ke prenájmu $al#ieho d)a a poplatku za 
oneskorenie vo v"#ke pod!a platného cenníka za ka&d" de) alebo za ka&d" 
za'at" de).



Prenajímate! t"mto prenecháva do nájmu na základe v#etk"ch tu 
uveden"ch podmienok a dojednaní Nájomcovi vozidlo #pecifikované 
v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku ($alej len 
„vozidlo") a nájomca toto vozidlo do nájmu prijíma a zaväzuje sa zaplati% 
prenajímate!ovi dohodnut" nájom. 
Nájomca prehlasuje &e:

1. Nájomca obdr&al vozidlo v stave pod!a Preberacieho protokolu vozidla, 
v poriadku a v dobrom stave a toto vozidlo vráti spolu 
s pneumatikami, nástrojmi, dokumentmi od vozidla, doplnkami 
a vybavením v rovnakom stave (be&né opotrebovanie sa predpokladá, 
av#ak s v"nimkou neprimeraného opotrebovania zaprí'ineného 
nesprávnym zaobchádzaním s vozidlom) na dohodnuté miesto #pecifiko-
vané v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku a k dátumu 
#pecifikovanému v dokumente Zmluva o nájme dopravného 
prostriedku, pokia! nepo&iada Nájomca o pred(&enie, s ktor"m bude 
Prenajímate! súhlasi%.

2.Vozidlo sa nájomca zaväzuje nepou&íva% (neprevádzkova%) nasledovne:
a) na prepravu tovaru v rozpore s coln"mi predpismi ani &iadnym in"m 
nelegálnym spôsobom;
b) na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu (priamu alebo 
nepriamu);
c) na pohá)anie alebo %ahanie akéhoko!vek vozidla alebo prívesu;
d) v rámci automobilov"ch (motorov"ch) #portov"ch podujatí;
e) vodi'om pod vplyvom alkoholu alebo drog;
f) &iadnou inou osobou ako:
i) Nájomca alebo akáko!vek iná osoba (osoby) u'ená alebo zamestnaná 
Nájomcom, ktorú schváli Prenajímate!, a ktorá má v 'ase prenájmu aspo) 
21 rokov (alebo spadá do takej istej vekovej kategórie, aká sa uvádza 
v tarife Prenajímate!a v súvislosti s dan"m typom prenajímaného vozidla), 
sp()a po&adované predpoklady a je aspo) jeden rok dr&ite!om platného 
vodi'ského preukazu; alebo
ii) v prípade poruchy alebo havárie, mô&e vozidlo riadi% opravár motoro-
v"ch vozidiel, za predpokladu &e sp()a po&adované predpoklady 
a má patri'nú licenciu (a vodi'sk" preukaz)
g) mimo zoznamu dovolen"ch krajín ktor" #pecifikoval Prenajímate!.
h) na prepravu nákladu, neprimerane zne'isten"ch vecí, zvierat 

3. Nájomca plne a bezv"hradne zodpovedá za to, &e na základe tejto 
zmluvy je Prenajímate!ovi povinn" zaplati%:
a) a) poplatok za odjazdené kilometre, vypo'ítan" s pou&itím sadzby 
#pecifikovanej v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, za
km prejdené vozidlom do vrátenia vozidla (po'et km prejden"ch 
vozidlom bude stanoven" po pre'ítaní údajov na tachometri nain#talova-
nom v"robcom). V prípade, &e sa Nájomcovi z akéhoko!vek dôvodu mení 
predmet nájmu za in" predmet nájmu, resp. sa doba nájmu predmetu 
nájmu skráti, v"po'et odjazden"ch km sa robí alikvotne pod!a skuto'nej 
doby trvania nájmu; v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za 
prejdené kilometre vypo'ítan" na základe vzdialeností prejden"ch po'as 
cesty pod!a automapy;
b) poplatok za dobu pou&ívania vozidla, poplatok za havarijné poistenie 
a pripoistenie (ak bolo objednané), poplatok za ochranu proti kráde&i (ak 
bol objednan"), osobné úrazové poistenie (ak bolo objednané) a rôzne 
$al#ie poplatky s pou&itím sadzby uvedenej v dokumente Zmluva 
o nájme dopravného prostriedku;
c) $al#í poplatok za jednosmern" prenájom (ak to bude relevantné), ako 
sa uvádza v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, alebo 
ak bude vozidlo odstavené inde, ako na dohodnutom mieste jeho 

vrátenia bez písomného súhlasu Prenajímate!a, a tie& Prenajímate!om 
priebe&ne ur'ovan" poplatok za km prejdené od miesta prenájmu 
k miestu odstavenia vozidla;
d) v#etky pokuty a súdne v"davky súvisiace s parkovaním, dopravn"mi 
priestupkami, in"mi priestupkami vo'i zákonu resp. ak"mko!vek 
konaním v rozpore so zákonom, ulo&ené na prenajaté vozidlo, vo'i 
Nájomcovi, inému vodi'ovi alebo Prenajímate!ovi od vrátenia vozidla, 
s v"nimkou prípadov, kedy sa tak stane kvôli chybe Prenajímate!a;
e) náhradu nákladov Prenajímate!a za mimosúdne a súdne vymáhanie 
platieb z tejto zmluvy v prípade ich ome#kania
f) náklady Prenajímate!a vynalo&ené na náhradu #kôd spôsoben"ch na 
poskytnutom vozidle bez oh!adu na to,  k"m boli spôsobené, bez oh!adu 
na skupinu, do ktorej vozidlo spadá; ako i u#l" zisk vypo'ítan" s pou&itím 
dennej sadzby uvedenej na opa'nej strane, o ktor"  prenajímate! pri#iel v 
dôsledku nemo&nosti pou&íva% vozidlo; náklady Prenajímate!a na nahrad-
enie vozidla v prípade jeho kráde&e; Av#ak v prípade, &e Nájomca splní 
v#etky podmienky tejto zmluvy, najmä pod!a bodu 4., jeho zodpovednos% 
za takéto náklady:
i) neprekro'í v"#ku zodpovednosti uvedenú v dokumente Zmluva 
o nájme dopravného prostriedku za v"skyt pri jednej poistnej udalosti,; a
ii) bude obmedzená na zodpovedajúci rozdiel po#kodenia nekrytého 
havarijn"m poistením a vzniknutej #kode na prenajímanom mot. Vozidle 
(ak si Nájomca vopred zakúpil poistenie proti havárii) v rámci poistn"ch 
podmienok dohodnut"ch medzi Prenajímate!om a jeho pois%ov)ou.
g) náklady na pohonné hmoty spotrebované po'as prenájmu spolu 
s poplatkom pod!a aktuálneho cenníka za doplnenie pohonn"ch hmôt, 
ktoré v sú'asnosti uplat)uje Prenajímate!.
h) príslu#né miestne dane (ak to bude relevantné) splatné v súvislosti 
s hore uveden"mi polo&kami.
i) úrok z ome#kania vo v"#ke 12,5 % ro'ne z dl&nej sumy akéhoko!vek 
pe)a&ného záväzku odo d)a nesledujúceho po jeho splatnosti a& do 
zaplatenia, pre prípad neplnenia povinností nájomcu pod!a tejto zmluvy 
riadne a v'as
j) zmluvnú pokutu vo v"#ke 0,1 % denne z dl&nej sumy akéhoko!vek 
pe)a&ného záväzku odo d)a nesledujúceho po jeho splatnosti a& do 
zaplatenia, pre prípad neplnenia pe)a&n"ch  povinností nájomcu pod!a 
tejto zmluvy riadne a v'as
k) zmluvnú pokutu vo v"#ke 30,00 EUR denne odo d)a nasledujúceho 
po dni ur'enom na plnenie záväzku a& do splnenia, pre prípad neplnenia 
nepe)a&n"ch  povinností nájomcu pod!a tejto zmluvy riadne 
a v'as

4. Nájomca $alej súhlasí s t"m, &e bude ochra)ova% záujmy Prena-
jímate!a a jeho pois%ovne v prípade nehody, straty alebo po#kodenia 
vozidla t"m, &e:
a) si zistí mená a adresy zainteresovan"ch strán (ú'astníkov) a svedkov;
b) neuzná svoju zodpovednos% ani vinu  a nedá &iadnej zainteresovanej 
osobe alebo osobám peniaze;
c) neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpe'e-
nie a zaistenie;
d) bude telefonicky informova% najbli&#iu pobo'ku  Avisu, a to aj 
v prípade men#ej #kody; a $alej do 24 hodín vyplní hlásenie 
o incidente (nehode) pre Prenajímate!a;
e) v&dy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej #kody, 
prípadne zranenej osoby; 
f) neodíde z miesta nehody pred príjazdom policajnej hliadky
h) bude predchádza% #kodám t"m, &e bude parkova% vozidlo len na 
miestach, ktoré sú bezpe'né poka! je  to mo&né prioritne na strá&en"ch 
parkoviskách a odstavn"ch plochách 

V prípade &e tak nájomca nebude postupova% pod!a bodu 4, zodpovedá za 
spôsobené #kody v plnej v"#ke bez oh!adu na zakúpené poistenie ako je 
vyzna'ené v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku. 
Nájomca si je zárove) vedom", &e akéko!vek krytie pod!a zakúpen"ch 
poistení ako sú vyzna'ené v dokumente Zmluva o nájme dopravného 
prostriedku je podmienené krytím t"chto rizík poistnou zmluvou Prena-
jímate!a s jeho pois%ov)ou. V prípade, &e spôsobené po#kodenie nie je 
kryté poistnou zmluvou, je Nájomca v plnej miere zodpovedn" za náhra-
du #kody vo'i Prenajímate!ovi bez oh!adu na zakúpené poistenia a je 
povinn" prenajímate!ovi zaplati% celú #kodu spôsobenú na prenajatom 
vozidle, resp. v súvislosti s vozidlom.
Obe zmluvné strany sa dohodli &e na vy'íslenie #kody na vozidle je okrem 
skuto'n"ch nákladov mo&né pou&i% cenník uverejnen" na webov"ch 
stránkach Prenajímate!a alebo #pecializovan" kalkula'n" softvér, be&ne 
pou&ívan" pois%ov)ami na vy'íslenie nákladov na opravy a táto kalkulácia 
v plnej miere nahrádza preukazovanie skuto'n"ch nákladov na opravu 
vozidla.

5. Ak by si Nájomca zakúpil:
a) osobné úrazové poistenie (PAI) t"m, &e potvrdí v dokumente Zmluva 
o nájme dopravného prostriedku kolónku „prijímam" bdr&í krytie na 
základe poistn"ch podmienok dohodnut"ch medzi Prenajímate!om 
a jeho pois%ov)ou.

6. Nájomca t"mto oslobodzuje a zbavuje Prenajímate!a od akejko!vek 
a vo'i akejko!vek zodpovednosti za stratu alebo po#kodenie akéhoko!vek 
majetku (vrátane súvisiacich nákladov), ktor" by bol ponechan", uscho-
van" alebo prepravovan" Nájomcom alebo akouko!vek inou osobou vo 
vozidle alebo na vozidle pred vrátením vozidla Prenajímate!ovi alebo po 
vrátení vozidla Prenajímate!ovi. Nájomca je povinn" kona% tak, aby 
v maximálnej mo&nej miere predchádzal #kodám na vozidle, súvisiacim 
s kráde&ou vozidla alebo vecí nachádzajúcich sa vo vozidle. 

7. Ke$&e Prenajímate! príjme v#etky preventívne opatrenia a vynalo&í 
maximálne úsilie na to, aby zabránil stratám alebo #kodám spôsoben"m 
chybou alebo mechanickou poruchou vozidla a $al#ím následn"m 
stratám alebo #kodám, nebude za &iadne takéto straty ani #kody zodpo-
vedn".

8. V prípade, ak Nájomca poru#í ktoréko!vek z tu uveden"ch podmienok 
a dojednaní, mô&e mu Prenajímate! bez oznámenia odobra% vozidlo a za 
t"m ú'elom mô&e vstúpi% do priestorov,  kde sa vozidlo mô&e nachádza%, a 
vzia% si ho, pri'om Nájomca bude zodpovedn" za v#etky konania, nároky, 
náklady a #kody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, 
alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímate!a za v#etky takéto konania, 
nároky, náklady a #kody od#kodní.

9. Ak chce Nájomca na základe pokynov t"kajúcich sa fakturácie, 
uveden"ch v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, plati% 
kreditnou kartou alebo platobnou kartou, potom podpis Nájomcu v 
dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku predstavuje 
oprávnenie pre Prenajímate!a vypo'íta% kone'né celkové poplatky, 
vrátane poplatkov splatn"ch v dôsledku kráde&e alebo po#kodenia 
vozidla, a za%a&i% nimi ú'et Nájomcu u in#titúcie, ktorá uvedenú kartu 
vydala. O devízovom kurze, ktor" sa pou&ije pri akejko!vek konverzii 
meny, rozhodne s definitívnou platnos%ou Prenajímate!.

10.  Akéko!vek doplnky alebo zmeny t"chto podmienok a dojednaní 
budú bez písomného súhlasu oboch zmluvn"ch strán neplatné.

11. Zmluvné strany sa dohodli, &e práva a povinnosti vypl"vajúce zo 
Zmluvy budú spravované ustanoveniami Zmluvy a jej podmienkami 
a dojednaniami prenájmu (V#eobecné obchodné podmienky) 

a ustanoveniami zákona '. zákona '. 513/1991 Zb. Obchodn" zákonník 
v znení neskor#ích predpisov, resp. záväzného právneho aktu 
Európskej únie.

12. Ak nájomca vráti nadmerne zne'istené vozidlo, za #kody súvisiace s 
umytím a vy'istením vozidla, ktoré nie sú ozna'ené na preberacom 
protokole v 'asti „Vozidlo pri prevzatí", zodpovedá nájomca aj po fyzickom 
odovzdaní vozidla do skontrolovania vozidla prenajímate!om. Nájomca sa 
zárove) zaväzuje vráti% vozidlo na pobo'ke Prenajímate!a za prítomnosti 
zamestnanca prenajímate!a, aby mohli by% zdokladované prípadné #kody 
na vozidle. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prena-
jímate!a, je zodpovedn" za akéko!vek po#kodenie, ktoré bude nájdené pri 
skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímate!a a bez v"hrad súhlasí 
s ú'tovaním náhrady za takéto po#kodenie

13. Nájomca berie na vedomie, &e vozidlá mô&u by% monitorované 
monitorovacím systémom GPS v rámci oprávnen"ch záujmov Prena-
jímate!a.

14. Ak si Nájomca zakúpi S-CDW t. z. havarijné poistenie s nulovou 
spoluú'as%ou, platia pre neho také isté podmienky ako sa uvádza v bode 
4. tohto dokumentu.

15. Prenajímate! si vyhradzuje právo za%a&i% ú'et nájomcu u in#titúcie, 
ktorá uvedenú kartu vydala, garanciou za vozidlo vo v"#ke stanovenej 
prenajímate!om, to znamená &e Nájomca s touto sumou nebude môc% 
disponova% po dobu trvania prenájmu.

16. Vozidlá AVIS sú nefaj'iarske. Pokia! nájomca po'as u&ívania vozidla 
poru#í akúko!vek z podmienok prenájmu, AVIS si vyhradzuje právo na 
vyú'tovanie poplatku na základe platného cenníka uvedeného na stránke 
avis.sk v sekcii poplatky.

17. Prenajímate! a nájomca sa dohodli, &e okrem t"ch sporov, pri ktor"ch 
to zákon '. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní ($alej len ZoRK)  
v"slovne vylu'uje, budú rie#i% vzájomné spory, ktoré medzi nimi vznikli 
alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou v rozhodcovskom konaní pod!a 
ustanovení ZoRK a hmotného práva Slovenskej republiky pred rozhod-
com JUDr. Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 
Martin, Slovenská republika, alebo pred in"m rozhodcom, 'i rozhod-
covsk"m súdom na území 'lenského #tátu Európskej únie ur'en"m JUDr. 
Milanom Vojtekom, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, 
postupom upraven"m v § 8 ods. 1 ZoRK (dojednan" spôsob ur'enia 
rozhodcu).  Konanie bude písomné pod!a slovenského právneho poriad-
ku, pod!a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁ* 
(v prípade rozhodovania rozhodcovsk"m súdom), alebo Rokovacích 
pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnen"ch na interne-
tovej stránke www.arbitraz.sk a v obchodno-právnych sporoch pod!a 
zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK). V prípadoch upraven"ch ustano-
vením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoru'uje protistrane.

18. Neoddelite!nou sú'as%ou Zmluvy o prenájme je dokument 
Spracúvanie údajov a informácií o prenájme, ktor" upravuje podmienky 
spracúvania osobn"ch údajov v informa'nom systéme prenajímate!a. 
Pokia! bude vozidlo odovzdané neskôr ako bolo dohodnuté na zmluve, 
bez predchádzajúceho súhlasu prenajímate!a, AVIS si vyhradzuje právo 
na vyú'tovanie poplatku vo v"#ke prenájmu $al#ieho d)a a poplatku za 
oneskorenie vo v"#ke pod!a platného cenníka za ka&d" de) alebo za ka&d" 
za'at" de).

verzia dokumentu: v1-S-URG-04-20

Platné od: 1.3.2020

, , .    , ,
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	company_name: Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
	name: Zuzana Habodászová
	company_reg_number: 52475808
	address: Skuteckého 132/22, Banská Bystrica, 974 01 , Slovensko
	additional_driver: 
	vehicle_type: Renault Master
	vehicle_category: N2 Renault Master
	out_datetime: 17.07.2022 08:58
	in_datetime: 02.08.2022 15:00
	out_location: BA_V5T
	in_location: BA_V5T
	rental_price: 1190.00 EUR
	vat: 238.00 EUR
	total_price: 1428.00 EUR
	additional_price: 0.00 EUR
	deposit: 0.00 EUR
	date: 17.07.2022
	license_plate: BT713FH
	ra_number: 2022002823
	reservation_no: 2022003513


