
V!eobecné Zmluvné podmienky nájmu motorov"ch vozidiel spolo#nosti Havana Rent & Lease s.r.o.
Povinnosti nájomcu: 
1.  Právne vz!ahy medzi spolo"nos!ou Havana Rent & Lease s.r.o. na jednej 
strane a nájomcom na druhej strane, vychádzajú   z ustanovení Ob"ianskeho 
zákonníka". 40/1964 Zb. a Obchodného zákonníka ". 513/1991 Zb. a sú uprave-
né v#zmluvn$ch podmienkach nájmu motorov$ch vozidiel spolo"nosti Havana 
Rent & Lease s.r.o.
2. Zmluva o nájme motorového vozidla sa s nájomcom uzatvára na základe 
predlo%enia ob"ianskeho preukazu alebo cestovného pasu a vodi"ského pre-
ukazu. Prenajaté vozidlo mô%e by! riadené len nájomcom, prípadne osobou, 
ktorá je ako &al'í vodi" nájomcu uvedená v zmluve. 
3. Nájomca obdr%í vozidlo, ktoré je bli%'ie 'peci(kované v zmluve o nájme 
motorového vozidla v riadnom technickom stave vrátane povinnej v$bavy, 
technického preukazu a príslu'enstva bli%'ie vymedzeného v zmluve o nájme 
motorového vozidla.
4. Nájomca sa zaväzuje vráti! vozidlo v pôvodnom stave, "isté, s palivovou nádr-
%ou v takom stave , v akom ju prevzal, v termíne dohodnutom v zmluve, za silné 
zne"istenie vozidla si prenajímate) ú"tuje 50,- EUR, za prepálenie sedadiel a% do 
v$'ky 200,- EUR.
5. Pri prevzatí a vrátení vozidla musí by! prítomn$ pracovník prenajímate)a, 
resp. ním poverená osoba a nájomca. Zistené nedostatky na motorovom vozid-
le pri prevzatí resp. odovzdaní vozidla sa uvedú v zmluve o nájme vozidla, ktorá 
musí by! podpísaná obidvoma zmluvn$mi stranami. 
6. Nájomca je povinn$ pou%íva! vozidlo riadne, so zachovaním odbornej sta-
rostlivosti, spôsobom a v rozsahu danom ú"elom pou%itia, technick$mi pod-
mienkami, pokynmi, návodmi a príslu'n$mi predpismi, nájomca je povinn$ 
stara! sa o to, aby na vozidle nevznikla 'koda.
7. Nájomca je povinn$ skontrolova! pred jazdou stav oleja, chladiacej zmesi, 
brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné "asti vozidla, ktoré by mohli ná-
sledne ohrozi! bezpe"nos! cestnej premávky alebo po'kodi! vozidlo. *kody, 
ktoré vzniknú poru'ením t$chto povinností uhradí nájomca v plnej v$'ke.
8. Nájomca je povinn$ pou%íva! vozidlo v$hradne pre svoju potrebu. Nájomca 
nie je oprávnen$ da! prenajaté vozidlo do podnájmu, prípadne do u%ívania inej 
osobe bez písomného súhlasu prenajímate)a. V prípade, ak Nájomca v rozpore 
s touto Zmluvou dá prenajaté vozidlo do podnájmu, prenajímate) má právo od-
stúpi! od tejto Zmluvy a uplatni! si nárok na náhradu 'kody. Nájomca je povin-
n$ zdr%a! sa akéhoko)vek konania, ktoré by mohlo vies! ku vzniku práv tretích 
osôb k vozidlu, najmä nesmie vozidlo preda!, darova!, prenaja!, vymeni!, zriadi! 
k nemu zálo%ne právo a prenecha! do u%ívania in$m osobám.
9. Nájomca je povinn$ nevykonáva! %iadne zmeny na vozidle.
10. Nájomca je povinn$ v prípade vzniku poistnej udalostipodie)a!  sa spolu-
ú"as!ou na 'kode vo v$'ke  10 % minimálne 200,- EUR a to aj v prípade do-
pravnej nehody nespôsobenej vinou nájomcu a následnom nezistení vinníka 
(v prípade, %e nie je mo%né uplatni! nárok z iného poistenia), okrem prípadov 
úmyselného po'kodenia alebo 'kody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo 
in$ch omamn$ch a psychotropn$ch látok, kedy nájomca zodpovedá za 'kodu 
v plnej v$'ke. 
11.  V prípade odcudzenia vozidla podie)a! sa na vzniknutej 'kode spoluú"as!ou 
vo v$'ke 5 %  z ceny vozidla, ktorú malo vozidlo v "ase jeho odcudzenia. 
12. V prípade, %e bude vozidlom páchaná trestná "innos! v dôsledku zanedba-
nia alebo poru'enia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadr%ané políciou, je 
nájomca povinn$ nahradi! prenajímate)ovi u'l$ zisk za obdobie po"as zadr%a-
nia vozidla a stojné vo v$'ke uvedenej v zmluve o nájme motorového vozidla.
13. V prípade, %e nájomca nepredlo%í k)ú"e od odcudzeného vozidla, hradí cenu 
vozidla v "ase jeho odcudzenia.
14. Nájomca je povinn$ nies! v plnom rozsahu zodpovednos! za 'kodu spô-
sobenú zni"ením, odcudzením alebo po'kodením vozidla v rozsahu, v akom 
nebude krytá plnením pois!ovne pod)a poistnej zmluvy. V prípade zavinenia 
'kody nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradi! u'l$ zisk za dobu od vzniku 'ko-
dovej udalosti do ukon"enia opravy, stojné vo v$'ke, ktoré je uvedené v zmluve 
o nájme motorového vozidla. Pri vzniku 'kody, na ktorú sa nevz!ahuje poiste-
nie alebo ktorú pois!ov+a z akéhoko)vek dôvodu odmietne plni!,  je nájomca 
povinn$ prenajímate)ovi takúto 'kodu nahradi! v plnom rozsahu. Pri náhrade 
'kody sa na túto zmluvu nevz!ahuje § 632 ods. 4 Obchodného zákonníka. 
15. Nájomca je povinn$ uhradi! v'etky nepredvídate)né (nan"né náklady, kto-
ré mô%u vzniknú! po"as nájmu motorového vozidla – najmä pokuty ulo%ené 
príslu'níkmi policajného zboru, strata k)ú"ov od vozidla, dokladov, k)ú"ov od 
zabezpe"ovacieho zariadenia, imobilizér, k)ú" od mechanického zabezpe"enia, 
ponechanie k)ú"ov vo vozidle, za zni"enie podzna"ok a prívesku na k)ú"e, po-
kuta vo vyske 50,- EUR.
16. Motorové vozidlo sa prenajíma na dobu uvedenú v zmluve. Ak nájomca 
vráti motorové vozidlo pred dohodnut$m termínom, preplatok nájomného 
sa nájomcovi nevracia. Ak nájomca vráti vozidlo po uplynutí termínu, ktor$ je 
dohodnut$ v zmluve, je povinn$ zaplati! za nájom vozidlazmluvnú pokutu vo 
v$'ke ...................,- EUR a nájom za ka%d$ za"at$ de+ pod)a zmluvy o nájme mo-
torového vozidla. 
17. Nevrátenie vozidla v lehote dohodnutej v zmluve o nájme bude pova%o-
vané za neoprávnené u%ívanie cudzej veci (vozidla) so v'etk$mi dôsledkami, 

ktoré právne predpisy s tak$mto u%ívaním spájajú, vrátane za"atia pátracieho 
konania políciou.  
18. Spotrebu pohonn$ch hmôt, olejov, opravu defektov, be%né um$vanie, v$-
menu %iaroviek, roztoku do odstrekova"ov, po'kodenie pneumatík hradí ná-
jomca motorového vozidla. Nájomca je povinn$ doplni! auto lekárni"ku, ak 
bola po"as nájmu pou%itá.
19. Nájomca je povinn$ dba! o to, aby na vozidle nevznikla 'koda, najmä musí 
pou%i! v'etky dostupné prostriedky (elektronické i  mechanické) ochrany vo-
zidla pred po'kodením, odcudzením, stratou, zni"ením alebo znehodnotením. 
Pri ka%dom parkovaní je povinn$ vozidlo riadne uzamyka! a aktivova! bezpe"-
nostné zariadenia, ktor$mi je vozidlo vybavené, vrátane vybratia panelu autorá-
dia, ak to jeho typ umo%+uje.Úmyselné po'kodenie motorového vozidla alebo 
nedovolená manipulácia s tachometrom mô%e ma! za následok trestne stíhanie 
v zmysle právnych predpisov. Je zakázaná akáko)vek demontá% vozidla nájom-
com. Opravy mô%e vykonáva! v$hradne prenajímate).
20. Nájomca platí dohodnuté nájomne v mene EURO platnej pre územie Slo-
venskej republiky (&alej len „SR“). V prípade, %e nájomca bude vozidlo vyu%íva! 
na cesty v zahrani"í a vznikne 'koda jeho zavinením, nemá nárok na náhradu 
nákladov vzniknut$ch v prípade opravy v zahrani"ía dovozu vozidla do SR.
21. Nájomca súhlasí so spracovaním jeho osobn$ch údajov v databáze prenají-
mate)a a s kopírovaním alebo skenovaním úradn$ch (osobn$ch) dokladov. 
22. Nájomca je povinn$ stara! sa o to, aby nedochádzalo k neúmernému opot-
rebovaniu vozidla. Je povinn$ kontrolova! technick$ stav vozidla, teplotu vody, 
stav oleja, stav paliva a nahustenie pneumatík.
23. V prípade havárie, po'kodenia, závady, opotrebenia vozidla alebo nutnos-
ti opravy "i servisnej kontroly vozidla, vozidlo okam%ite odstavi! a informova! 
prenajímate)a. V opa"nom prípade uhradi! v'etky 'kody vzniknuté v dôsledku 
pokra"ovania v jazde. 
24. Nájomca je povinn$ vozidlo neúmerne neza!a%ova! a prevádzkova! ho 
v$hradne len na pozemn$ch komunikáciách, nepou%íva! vozidlo ako taxík, 
v#opa"nom prípade uhradí v'etky vzniknuté náklady. 
25. Nájomca je povinn$ pou%íva! v$hradne druh pohonn$ch hmôt pod)a typu 
vozidla, ktoré je uveden$ v zmluve o nájme motorového vozidla. Pri pou%ití iné-
ho typu pohonnej hmoty je povinn$  uhradí prenajímate)ovi vzniknuté náklady. 
26. Pri pou%ití vozidla na jazdu do zahrani"ia oznámi! prenajímate)ovi túto sku-
to"nos! vopred. 
27. Ka%dú nehodu, haváriu, teda i takú pri ktorej nedôjde ku 'kode na prenaja-
tom vozidle, po'kodeniu alebo k inému zni"eniu, odcudzeniu vozidla alebo 
jeho "asti, ihne& ohlási! prenajímate)ovi a polícii. Od polície si vy%iada! protokol 
s uvedením ". j. 
28. Pri neoprávnenom u%ívaní cudzej veci, získaním predmetu nájmu od pre-
najímate)a podvodn$m konaním alebo pri získaní vozidla od nájomcu &al'ou 
osobou podvodn$m konaním uhradi! u'l$ zisk a zmluvnú pokutu vo v$'ke 
...................EUR,  ktorá bude vy"íslená  nájomcom a% po kompletnom vykalkulo-
vaní nákladov spojen$ch s tak$mto konaním. 
29. Pri poistn$ch udalostiach, pri ktor$ch do'lo k po'kodeniu &al'ích osôb, kto-
ré majú nároky zo zákonného poistenia, je nájomca povinn$ do dvoch dní túto 
udalos! ohlási! prenajímate)ovi a pois!ovni.
30. V prípade neplatenia nájomného, pri nevrátení vozidla v dohodnutom "ase, 
pri poru'ení zmluvn$ch podmienok, je prenajímate) oprávnen$ prenajaté vo-
zidlo okam%ite odobra! a to aj za pomoci súkromnej agentúry, ktorá je opráv-
nená na túto "innos!. Náklady spojené s predmetn$m odobratím uhradí v plnej 
v$'ke nájomca.
31. Ak je v zmluve pou%it$ pojem nájomca, platia príslu'né ustanovenia ob-
dobne aj pre osoby, ktor$m nájomca na základe súhlasu prenajímate)a vozidlo 
poskytol. Zodpovednos! a prípadné 'kody spôsobené touto  osobou nesie v#pl-
nom rozsahu nájomca.
32. Po"as u%ívania predmetu nájmu, je vo vozidle je prísny zákaz faj"enia. V#prí-
pade poru'enie tejto zmluvnej povinnosti zaplatí nájomca pokutu vo v$'ke 
100,- EUR.
Prenajímate$ sa zaväzuje: 
33. Odovzda! nájomcovi vozidlo na do"asné u%ívanie v dobrom technickom 
stave, vybavené príslu'enstvom a dokladmi tak, ako to vy%adujú platné právne 
predpisy Slovenskej republiky.  
34. Poisti! vozidlo zákonnou poistkou za 'kodu spôsobenú prevádzkou motoro-
vého vozidla a havarijnou poistkou.
35. Vykonáva! u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky.
36. V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskyt-
nú! telefonicky a následne písomne (mail) informácie a odporú"ania potrebné 
na zabezpe"enie kvalitnej opravy v autorizovanom servise spolo"nosti alebo 
k#prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu.
37. V prípade, %e prehliadka alebo oprava vozidla pod)a bodu 2.3 nebude vy-
konaná do 24 hodín od odovzdania vozidla na servisnú prehliadku, zabezpe"i! 
nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevz!ahuje na potrebu opravy 'kody na vo-
zidle spôsobenej nájomcom resp. osobami, ktor$m nájomca umo%nil pou%itie 
vozidla alebo na 'kodu spôsobenú neznámym páchate)om.  
38. Vykona! likvidáciu v'etk$ch nehôd a 'kôd (poistn$ch udalostí).   
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