Všeobecné Zmluvné podmienky nájmu motorových vozidiel spoločnosti Havana Rent & Lease s.r.o.
Povinnosti nájomcu:
1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou Havana Rent & Lease s.r.o. na jednej
strane a nájomcom na druhej strane, vychádzajú z ustanovení Občianskeho
zákonníkač. 40/1964 Zb. a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a sú upravené v zmluvných podmienkach nájmu motorových vozidiel spoločnosti Havana
Rent & Lease s.r.o.
2. Zmluva o nájme motorového vozidla sa s nájomcom uzatvára na základe
predloženia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a vodičského preukazu. Prenajaté vozidlo môže byť riadené len nájomcom, prípadne osobou,
ktorá je ako ďalší vodič nájomcu uvedená v zmluve.
3. Nájomca obdrží vozidlo, ktoré je bližšie špecifikované v zmluve o nájme
motorového vozidla v riadnom technickom stave vrátane povinnej výbavy,
technického preukazu a príslušenstva bližšie vymedzeného v zmluve o nájme
motorového vozidla.
4. Nájomca sa zaväzuje vrátiť vozidlo v pôvodnom stave, čisté, s palivovou nádržou v takom stave , v akom ju prevzal, v termíne dohodnutom v zmluve, za silné
znečistenie vozidla si prenajímateľ účtuje 50,- EUR, za prepálenie sedadiel až do
výšky 200,- EUR.
5. Pri prevzatí a vrátení vozidla musí byť prítomný pracovník prenajímateľa,
resp. ním poverená osoba a nájomca. Zistené nedostatky na motorovom vozidle pri prevzatí resp. odovzdaní vozidla sa uvedú v zmluve o nájme vozidla, ktorá
musí byť podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
6. Nájomca je povinný používať vozidlo riadne, so zachovaním odbornej starostlivosti, spôsobom a v rozsahu danom účelom použitia, technickými podmienkami, pokynmi, návodmi a príslušnými predpismi, nájomca je povinný
starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda.
7. Nájomca je povinný skontrolovať pred jazdou stav oleja, chladiacej zmesi,
brzdovej kvapaliny, tlak v pneumatikách a iné časti vozidla, ktoré by mohli následne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo poškodiť vozidlo. Škody,
ktoré vzniknú porušením týchto povinností uhradí nájomca v plnej výške.
8. Nájomca je povinný používať vozidlo výhradne pre svoju potrebu. Nájomca
nie je oprávnený dať prenajaté vozidlo do podnájmu, prípadne do užívania inej
osobe bez písomného súhlasu prenajímateľa. V prípade, ak Nájomca v rozpore
s touto Zmluvou dá prenajaté vozidlo do podnájmu, prenajímateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy a uplatniť si nárok na náhradu škody. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť ku vzniku práv tretích
osôb k vozidlu, najmä nesmie vozidlo predať, darovať, prenajať, vymeniť, zriadiť
k nemu záložne právo a prenechať do užívania iným osobám.
9. Nájomca je povinný nevykonávať žiadne zmeny na vozidle.
10. Nájomca je povinný v prípade vzniku poistnej udalostipodieľať sa spoluúčasťou na škode vo výške 10 % minimálne 200,- EUR a to aj v prípade dopravnej nehody nespôsobenej vinou nájomcu a následnom nezistení vinníka
(v prípade, že nie je možné uplatniť nárok z iného poistenia), okrem prípadov
úmyselného poškodenia alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu alebo
iných omamných a psychotropných látok, kedy nájomca zodpovedá za škodu
v plnej výške.
11. V prípade odcudzenia vozidla podieľať sa na vzniknutej škode spoluúčasťou
vo výške 5 % z ceny vozidla, ktorú malo vozidlo v čase jeho odcudzenia.
12. V prípade, že bude vozidlom páchaná trestná činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností nájomcom, a vozidlo bude zadržané políciou, je
nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie počas zadržania vozidla a stojné vo výške uvedenej v zmluve o nájme motorového vozidla.
13. V prípade, že nájomca nepredloží kľúče od odcudzeného vozidla, hradí cenu
vozidla v čase jeho odcudzenia.
14. Nájomca je povinný niesť v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom
nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V prípade zavinenia
škody nájomcom sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy, stojné vo výške, ktoré je uvedené v zmluve
o nájme motorového vozidla. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje poistenie alebo ktorú poisťovňa z akéhokoľvek dôvodu odmietne plniť, je nájomca
povinný prenajímateľovi takúto škodu nahradiť v plnom rozsahu. Pri náhrade
škody sa na túto zmluvu nevzťahuje § 632 ods. 4 Obchodného zákonníka.
15. Nájomca je povinný uhradiť všetky nepredvídateľné finančné náklady, ktoré môžu vzniknúť počas nájmu motorového vozidla – najmä pokuty uložené
príslušníkmi policajného zboru, strata kľúčov od vozidla, dokladov, kľúčov od
zabezpečovacieho zariadenia, imobilizér, kľúč od mechanického zabezpečenia,
ponechanie kľúčov vo vozidle, za zničenie podznačok a prívesku na kľúče, pokuta vo vyske 50,- EUR.
16. Motorové vozidlo sa prenajíma na dobu uvedenú v zmluve. Ak nájomca
vráti motorové vozidlo pred dohodnutým termínom, preplatok nájomného
sa nájomcovi nevracia. Ak nájomca vráti vozidlo po uplynutí termínu, ktorý je
dohodnutý v zmluve, je povinný zaplatiť za nájom vozidlazmluvnú pokutu vo
výške ...................,- EUR a nájom za každý začatý deň podľa zmluvy o nájme motorového vozidla.
17. Nevrátenie vozidla v lehote dohodnutej v zmluve o nájme bude považované za neoprávnené užívanie cudzej veci (vozidla) so všetkými dôsledkami,

ktoré právne predpisy s takýmto užívaním spájajú, vrátane začatia pátracieho
konania políciou.
18. Spotrebu pohonných hmôt, olejov, opravu defektov, bežné umývanie, výmenu žiaroviek, roztoku do odstrekovačov, poškodenie pneumatík hradí nájomca motorového vozidla. Nájomca je povinný doplniť auto lekárničku, ak
bola počas nájmu použitá.
19. Nájomca je povinný dbať o to, aby na vozidle nevznikla škoda, najmä musí
použiť všetky dostupné prostriedky (elektronické i mechanické) ochrany vozidla pred poškodením, odcudzením, stratou, zničením alebo znehodnotením.
Pri každom parkovaní je povinný vozidlo riadne uzamykať a aktivovať bezpečnostné zariadenia, ktorými je vozidlo vybavené, vrátane vybratia panelu autorádia, ak to jeho typ umožňuje.Úmyselné poškodenie motorového vozidla alebo
nedovolená manipulácia s tachometrom môže mať za následok trestne stíhanie
v zmysle právnych predpisov. Je zakázaná akákoľvek demontáž vozidla nájomcom. Opravy môže vykonávať výhradne prenajímateľ.
20. Nájomca platí dohodnuté nájomne v mene EURO platnej pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). V prípade, že nájomca bude vozidlo využívať
na cesty v zahraničí a vznikne škoda jeho zavinením, nemá nárok na náhradu
nákladov vzniknutých v prípade opravy v zahraničía dovozu vozidla do SR.
21. Nájomca súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v databáze prenajímateľa a s kopírovaním alebo skenovaním úradných (osobných) dokladov.
22. Nájomca je povinný starať sa o to, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebovaniu vozidla. Je povinný kontrolovať technický stav vozidla, teplotu vody,
stav oleja, stav paliva a nahustenie pneumatík.
23. V prípade havárie, poškodenia, závady, opotrebenia vozidla alebo nutnosti opravy či servisnej kontroly vozidla, vozidlo okamžite odstaviť a informovať
prenajímateľa. V opačnom prípade uhradiť všetky škody vzniknuté v dôsledku
pokračovania v jazde.
24. Nájomca je povinný vozidlo neúmerne nezaťažovať a prevádzkovať ho
výhradne len na pozemných komunikáciách, nepoužívať vozidlo ako taxík,
v opačnom prípade uhradí všetky vzniknuté náklady.
25. Nájomca je povinný používať výhradne druh pohonných hmôt podľa typu
vozidla, ktoré je uvedený v zmluve o nájme motorového vozidla. Pri použití iného typu pohonnej hmoty je povinný uhradí prenajímateľovi vzniknuté náklady.
26. Pri použití vozidla na jazdu do zahraničia oznámiť prenajímateľovi túto skutočnosť vopred.
27. Každú nehodu, haváriu, teda i takú pri ktorej nedôjde ku škode na prenajatom vozidle, poškodeniu alebo k inému zničeniu, odcudzeniu vozidla alebo
jeho časti, ihneď ohlásiť prenajímateľovi a polícii. Od polície si vyžiadať protokol
s uvedením č. j.
28. Pri neoprávnenom užívaní cudzej veci, získaním predmetu nájmu od prenajímateľa podvodným konaním alebo pri získaní vozidla od nájomcu ďalšou
osobou podvodným konaním uhradiť ušlý zisk a zmluvnú pokutu vo výške
...................EUR, ktorá bude vyčíslená nájomcom až po kompletnom vykalkulovaní nákladov spojených s takýmto konaním.
29. Pri poistných udalostiach, pri ktorých došlo k poškodeniu ďalších osôb, ktoré majú nároky zo zákonného poistenia, je nájomca povinný do dvoch dní túto
udalosť ohlásiť prenajímateľovi a poisťovni.
30. V prípade neplatenia nájomného, pri nevrátení vozidla v dohodnutom čase,
pri porušení zmluvných podmienok, je prenajímateľ oprávnený prenajaté vozidlo okamžite odobrať a to aj za pomoci súkromnej agentúry, ktorá je oprávnená na túto činnosť. Náklady spojené s predmetným odobratím uhradí v plnej
výške nájomca.
31. Ak je v zmluve použitý pojem nájomca, platia príslušné ustanovenia obdobne aj pre osoby, ktorým nájomca na základe súhlasu prenajímateľa vozidlo
poskytol. Zodpovednosť a prípadné škody spôsobené touto osobou nesie v plnom rozsahu nájomca.
32. Počas užívania predmetu nájmu, je vo vozidle je prísny zákaz fajčenia. V prípade porušenie tejto zmluvnej povinnosti zaplatí nájomca pokutu vo výške
100,- EUR.
Prenajímateľ sa zaväzuje:
33. Odovzdať nájomcovi vozidlo na dočasné užívanie v dobrom technickom
stave, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak, ako to vyžadujú platné právne
predpisy Slovenskej republiky.
34. Poistiť vozidlo zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a havarijnou poistkou.
35. Vykonávať u prenajatého vozidla potrebné opravy a servisné prehliadky.
36. V prípade nutnosti vykonania opravy vozidla na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky a následne písomne (mail) informácie a odporúčania potrebné
na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise spoločnosti alebo
k prevozu vozidla do vlastného autorizovaného servisu.
37. V prípade, že prehliadka alebo oprava vozidla podľa bodu 2.3 nebude vykonaná do 24 hodín od odovzdania vozidla na servisnú prehliadku, zabezpečiť
nájomcovi náhradné vozidlo. To sa nevzťahuje na potrebu opravy škody na vozidle spôsobenej nájomcom resp. osobami, ktorým nájomca umožnil použitie
vozidla alebo na škodu spôsobenú neznámym páchateľom.
38. Vykonať likvidáciu všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí).
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