Zmluva o prenájme motorového vozidla
Prenajímateľ:
BHG s.r.o.
Cintorínska 9 811 08 Bratislava
IČO: 509 434 05
Zastúpená: Mgr. Michaela Gašparová – konateľ
Bankové spojenie: SK28 1100 0000 0029 4904 0948

Nájomca:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Čislo OP/Pas:
Tel.č.:
E-mail:

Informácie o nájme
Prenajaté:
Dátum:
Čas:
Zmluvný návrat:
Dátum:
Čas:
Predpokl. cena s DPH:
€

Informácie o vozidle
Typ auta:
VIN/ŠPZ:
Obmedzenie km/deň:

Depozit:
€

km

Stav vozidla pri odovzdaní

Stav vozidla po prenájme

Stav km:
Stav paliva:

Stav km:
1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

Stav paliva:

1/8

2/8

Poškodenie

o
o

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8

Poškodenie

Bez poškodenia

o
o

S poškodením

Podpis prenajímateľ

3/8

Podpis nájomca

Bez poškodenia
S poškodením

Podpis prenajímateľ

Podpis nájomca

Vyhlásenie:
Prehlasujem, že som sa oboznámil s obchodnými podmienkami uvedenými na druhej strane tejto nájomnej zmluvy a s ich znením v plnom rozsahu súhlasím.
Ďalej prehlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje pre účely tejto nájomnej zmluvy sú pravdivé.
Súhlasím s tým, že prenajímateľ môže používať dátové systémy zabudované vo vozidle k sledovaniu polohy, stavu a výkonu vozidla (vrátane počtu najazdených kilometrov
a ostatných prevádzkových údajov) a spôsobu jazdy počas doby prenájmu z dôvodu bezpečnosti, zabezpečenia a riešenia prípadných poistných udalostí, uchovávať tieto
údaje na nevyhnutne dlhú dobu pre tieto účely. Zároveň súhlasím s tým, že ma prenajímateľ môže kontaktovať počas doby prenájmu alebo po ňom, pokiaľ údaje o vozidle
naznačujú, že nastala jedna alebo viac z uvedených skutočností.

V Bratislave dňa:
Podpis prenajímateľ
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rent@highrent.sk

Podpis nájomca

+421 910 660 800
+421 902 517 099

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDIEL
Prenajímateľ:
Názov: BHG s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 9 811 08 Bratislava
IČO: 509 434 05
Zastúpená: Mgr. Michaela Gašparová - konateľ
Bankové spojenie: SK28 1100 0000 0029 4904 0948
(ďalej len ako „Prenajímateľ“)
A

3)

4)

5)

Nájomca:

1)
-

Meno a priezvisko: uvedené na zmluve o prenájme motorového vozidla
Adresa: uvedená na zmluve o prenájme motorového vozidla
Číslo OP/pasu: uvedené na zmluve o prenájme motorového vozidla
(ďalej len ako „Nájomca“)

6)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

1)

týmto uzatvárajú zmluvu o nájme dopravného prostriedku v zmysle § 630 a nasl.
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „Obchodný zákonník“):

2)

Článok I
Predmet zmluvy
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledujúceho dopravného prostriedku:
Továrenská značka, typ: uvedená na zmluve o prenájme motorového vozidla
VIN číslo vozidla: uvedené na zmluve o prenájme motorového vozidla
Počet najazdených kilometrov: podľa ukazovateľa

o
o

1)

(ďalej len „Predmet nájmu“).
2)
o
o
3)
4)

1)

1)

2)

3)

1)
2)

1)

2)

Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ týmto odovzdáva Nájomcovi do
odplatného užívania Predmet nájmu za nasledovných podmienok:
Prenajímateľ uhradil PZP, ktoré zahŕňa aj asistenčnú službu
Prenajímateľ uhradil havarijnú poistku so spoluúčasťou 333 eur alebo 5%
Zmluvné strany vyhlasujú, že Prenajímateľ odovzdáva Nájomcovi Predmet nájmu
v súlade s odovzdávajúcim protokolom.
Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi Predmet nájmu spolu s osvedčením
o evidencii motorového vozidla – časť B a dokladom o povinnom zmluvnom
poistení (biela karta). Nájomca svojim podpisom potvrdzuje prevzatie týchto
dokladov. Nájomca sa zaväzuje vrátiť Predmet nájmu s týmito dokladmi, ktoré
nebudú poškodené. V prípade, že Nájomca stratí tieto doklady, je povinný
Prenajímateľovi nahradiť všetky správne poplatky spojené s vybavením nových
dokladov. V prípade, že Nájomca stratí osvedčenie o evidencii vozidla – časť B,
je povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- EUR.
Prenajímateľove právo náhradu škody týmto nie je dotknuté.
Článok II
Doba nájmu
Zmluvné strany sa dohodli, že odplatné užívanie Predmetu nájmu je na dobu
určitú, a to od: uvedené na zmluve o prenájme motorového vozidla
Článok III
Nájomné
Nájomné za užívanie Predmetu nájmu je Zmluvnými stranami stanovené dohodou
na sumu s obmedzením kilometrov ktoré sú uvedené na zmluve o prenájme
motorového vozidla
Nájomné je splatné v deň podpisu tejto zmluvy. Nájomca sa ho zaväzuje ho
uhradiť najneskôr pri prevzatí Predmetu nájmu. Pokiaľ tak Nájomca neurobí,
Prenajímateľ mu nemusí odovzdať Predmet nájmu.
Nájomca vyplatil Prenajímateľovi depozit vo výške ktorá je uvedená na zmluve
o prenájme motorového vozidla pri odovzdaní vozidla. Depozit bude vrátený
v plnej výške pri vrátení vozidla, ak na vozidle nebola spôsobená žiadna škoda.
Článok IV
Účel nájmu
Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu v súlade s platnou legislatívou
a s obmedzením kilometrov
Nájomca týmto vyhlasuje, že sa s Predmetom nájmu pred uzatvorením tejto
zmluvy osobne podrobne oboznámil, a že Predmet nájmu je plne spôsobilý na
užívanie za účelom uvedeným v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy.
Článok V
Práva a povinnosti Nájomcu
Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo
k škodám na Predmete nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá
Nájomca za vzniknutú škodu, jej náhradu a taktiež na seba preberá akékoľvek
záväzky, ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla v čase
užívania Predmetu nájmu Nájomcom.
Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu Prenajímateľa nevykoná na Predmetu nájmu
žiadne úpravy
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2)

3)

4)

Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu v stave, v akom Predmet nájmu
prevzal od Prenajímateľa, s prihliadnutím na bežné opotrebenie Predmetu nájmu.
Nájomca je povinný potrebu opráv na Predmete nájmu oznámiť Prenajímateľovi
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
V prípade skončenia doby nájmu je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu
v stave, v akom bol prevzatý. Nájomca je po skončení nájmu povinný vrátiť
Predmet nájmu do miesta, kde ho od Prenajímateľa prevzal.
Úpravy na Predmete nájmu, ktoré Nájomca vykonal so súhlasom Prenajímateľa,
nie je povinný Nájomca po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu.
Nájomcovi nevzniká u Prenajímateľa nárok na náhradu takto vynaložených
nákladov.
Nájomcovi sa zakazuje na Predmete nájmu vypínať Asistenčné systémy ako je
ESP, či iné, a tým ohroziť Predmet nájmu.
Článok VI
Práva a povinnosti Prenajímateľa
Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi do užívania v stave
spôsobilom na dohodnuté užívanie spolu so všetkými Dokladmi.
Prenajímateľ je oprávnený okamžite ukončiť nájomný vzťah a zadržať depozit
v prípade, ak:
Nájomca hrubo poruší platnú legislatívu (pravidlá cestnej premávky)
Predmet nájmu vystaví riziku poškodenia úmyselnou formou ako je napr.
driftovanie, pouličné preteky, užívanie Predmetu nájmu na závodnej dráhe a iných
na to určených miestach
Článok VII
Zodpovednosť za škodu, nárok na náhradu škody a zmluvná pokuta
Nájomca je povinný dbať na to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda alebo
v súvislosti s jeho prevádzkou nevznikla žiadna škoda. Škodu na Predmete nájmu
počas trvania nájmu znáša Nájomca vo výške spoluúčasti iba v prípade, že
poisťovňa preplatí Prenajímateľovi škody na Predmete nájmu, prípadne záväzky,
ktoré vzniknú s súvislosti s prevádzkou Predmetu nájmu. V prípade, že poisťovňa
nepreplatí Prenajímateľovi tieto nároky a/alebo prípadne záväzky, zaväzuje sa
k ich náhrade Nájomca.
V prípade, že Nájomca spôsobil na Predmete nájmu škodu, ktorá spôsobila
nemožnosť jeho používania v cestnej premávke aj po skončení nájmu,
Prenajímateľ má nárok na náhradu škody za obdobie, kedy nebolo možné Predmet
nájmu ďalej prenajať.
Taktiež je Nájomca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške základného
denného nájomného účtovaného v zmysle základnej tarify nájomného určeného
podľa sadzobníka vydaného Prenajímateľom, a to za každý deň, kedy je Predmet
nájmu nespôsobilý na prevádzku na cestnej komunikácii.
Nájomca sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu stanovenú vo
výške a v zmysle prílohy č.1 k tejto zmluve, ktorej nárok na zaplatenie vzniká
poškodením a/alebo opotrebením motorového vozidla, ktoré nemá za následok
nespôsobilosť jeho prevádzky v cestnej premávke.
5)
V prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu v deň skončenia
nájmu, je povinný uhradiť Prenajímateľovi nájomné účtované
v zmysle základnej tarify nájomného určeného podľa sadzobníka
vydaného Prenajímateľom, a to až do okamihu skutočného vrátenia
Predmetu nájmu.
Článok VIII
Skončenie nájmu
1)
2)
3)

Nájomný vzťah v zmysle tejto zmluvy zaniká uplynutím doby, na
ktorú bol dohodnutý.
Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah
ukončiť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán.
Nájomcovi zaniká právo užívať Predmet nájmu skončením
nájomného vzťahu. Nájomca je povinný vrátiť Predmet nájmu spolu
s Dokladmi späť Prenajímateľovi v posledný deň trvania nájmu.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1)
2)

3)
4)
5)

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto
zmluvou, sa upravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných,
číslovaných dodatkov.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých
jeden je určený pre Nájomcu a jeden pre Prenajímateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli,
na znak čoho ju podpisuj
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+421 910 660 800
+421 902 517 099

