
 OBCHODNÉ PODMIENKY  
spoločnosti AMET, s.r.o. k zmluve o nájme dopravného prostriedku. 

1. Predmet : 

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti AMET, s.r.o. k  zmluve o  nájme dopravného 
prostriedku ( ďalej len „Podmienky“ ) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy 
o nájme dopravného prostriedku ( ďalej len „Zmluva“ ). 

2. Uzavretie Zmluvy : 

2.1. Uzavretiu Zmluvy predchádza rezervácia nájmu. Odoslaním rezervačného formulára 
Nájomca potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom Zmluvy a jej príloh, ktoré sú zverejnené na 
webstránke Prenajímateľa. Na základe rezervácie zašle Prenajímateľ nájomcovi návrh 
Zmluvy s prílohami. 

2.1.  Ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy do 5 kalendárnych dní od rezervácie, rezervácia zaniká. 
2.3. Nájomca je povinný uviesť Prenajímateľovi pravdivé informácie pre účely uzavretia Zmluvy 

a  poskytnúť mu nasledovné dokumenty : originál alebo kópiu občianskeho a vodičského  
preukazu Nájomcu alebo osoby oprávnenej konať v  mene Nájomcu a  osoby, ktorá bude 
viesť motorové vozidlo. Nájomca súhlasí, že Prenajímateľ je oprávnený si vyhotoviť kópie 
dokladov.   

2.4. Ak je Nájomcom právnická osoba, je štatutárny orgán nájomcu povinný podpísať za túto 
právnickú osobu ručiteľské prehlásenie, ktorým sa zaviaže splniť všetky záväzky z 
uzatváranej Zmluvy v prípade, že ich nesplní Nájomca.  

3. Nájomné : 

3.1. Nájomca je povinný zaplatiť 50 % z výšky nájomného ( záloha ) pred uzavretím Zmluvy na 
základe zálohovej faktúry. Ak záloha nebude zaplatená, Prenajímateľ nie je povinný uzavrieť 
Zmluvu. 

3.2. Zvyšok nájomného je povinný Nájomca zaplatiť najneskôr do 21 dní pred dňom začiatku 
nájmu na základe faktúry, ktorú Prenajímateľ zašle Nájomcovi 30 dní pred začiatkom nájmu. 
Ak Nájomca nájomné v  tejto lehote nezaplatí, má sa zato, že od Zmluvy odstúpil 
a Prenajímateľ je oprávnený si ponechať zaplatenú zálohu ako odstupné.  

3.3.  Za deň úhrady sa považuje deň pripísania platby na účet Prenajímateľa. 
3.4. Nájomné zahŕňa : 

3.4.1. povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla; 
3.4.2. letné pneumatiky podľa  
3.4.3. diaľničnú známku platnú v Slovenskej republike; 
3.4.5. neobmedzený počet kilometrov; 
3.4.6. ďalšia dodatočná výbava Predmetu nájmu uvedená v Preberacom protokole 

3.5. Iné plnenia spojené s užívaním Predmetu nájmu nie sú zahrnuté v nájomnom a Prenajímateľ 
ich neposkytuje. Všetky ostatné náklady spojené s  užívaním Predmetu nájmu znáša 
Nájomca. 

3.6. Náklady na pohonné hmoty si hradí nájomca, nie sú zahrnuté v nájomnom. 
3.7. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok 

užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy s výnimkou, že 
nemožnosť užívať vozidlo spôsobil Nájomca alebo osoby, ktorým Nájomca umožnil k 
dopravnému prostriedku prístup. 
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4. Zábezpeka ( kaucia ) : 

4.1. Nájomca je povinný zaplatiť zábezpeku ( kauciu ) vo výške 1.000,- € ( slovom : tisíc eur ), a to 
najneskôr spolu s druhou splátkou nájomného. Nezaplatenie kaucie má následky uvedené 
v bode 3.2.  

4.2. Zábezpeka slúži za účelom úhrady prípadných budúcich škôd, ktoré na Predmete nájmu 
vzniknú, nákladov na vyčistenie Predmetu nájmu v prípade jeho silného znečistenia a ďalších 
nárokov Prenajímateľa voči Nájomcovi.  

4.3. Zábezpeka sa neúročí v prospech Nájomcu. 
4.4. Zábezpeku použije Prenajímateľ v súlade s týmito Podmienkami. 
4.5. Ak v  okamihu vrátenia Predmetu nájmu nebude Prenajímateľ evidovať voči Nájomcovi 

žiadnu pohľadávku a  takáto nevyjde najavo ani do 3 ( troch ) dní od vrátenia Predmetu 
nájmu, Prenajímateľ zábezpeku vráti Nájomcovi. 

5. Odovzdanie a prevzatie Predmetu nájmu : 

5.1. Najneskôr v deň začatia doby nájmu je Prenajímateľ povinný odovzdať Nájomcovi Predmet 
nájmu, najskôr po 15.00 hod. príslušného dňa na adrese uvedenej v Nájomnej zmluve. , ak sa 
strany nedohodnú inak. Prenajímateľ splní svoju povinnosť tým, že Nájomcovi umožní 
nakladať s Predmetom nájmu. Aby nedošlo k pochybnostiam, Prenajímateľ nie je povinný 
odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu pred tým, ako nie je zaplatené nájomné v plnej výške. 

5.2.  Odovzdanie a prevzatie Predmetu nájmu bude podpísané obidvoma zmluvnými stranami 
na preberacom protokole a pri skončení nájmu na odovzdávacom protokole.  

5.3. Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Predmet nájmu so všetkými potrebnými dokumentmi na 
užívanie Predmetu nájmu a s plnou nádržou pohonných hmôt.  

5.4. Podpísaním preberacieho protokolu Nájomca potvrdzuje, že : 
5.4.1. sa pred uzavretím Zmluvy oboznámil osobnou obhliadkou so stavom Predmetu 

nájmu a tento je v súlade s dohodnutými podmienkami, ak v preberacom protokole 
neuvedie inak;  

5.4.2. bolo mu poskytnuté potrebné zaškolenie na používanie Predmetu nájmu; 
5.4.3. bolo mu umožnené vykonať skúšobnú jazdu s Predmetom nájmu; 
5.4.4. boli mu odovzdané všetky dokumenty potrebné na používanie Predmetu nájmu              

( osvedčenie o  evidencii, povinné zákonné poistenie,  podmienky havarijného 
poistenia a manuál používateľa ). 

5.5. Nájomca je povinný ku dňu skončenia nájmu odovzdať Predmet nájmu Prenajímateľovi na 
adrese uvedenej v  Nájomnej zmluve  s  plnou nádržou pohonných hmôt. Nájomca sa 
zaväzuje vrátiť Predmet nájmu najneskôr do 10.00 hod. príslušného dňa, ak sa strany 
nedohodnú inak. Ak sa Nájomca dostane do omeškania so splnením tejto povinnosti, je 
povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku denného nájomného 
za každý, aj začatý deň omeškania. 

5.6. Nájomca je oprávnený vrátiť Predmet nájmu aj skôr, ako pred skončením nájmu, nemá však 
nárok na vrátenie nájomného alebo jeho časti. Predčasné vrátenie nájmu je Nájomca 
povinný vopred oznámiť Prenajímateľovi, a to aspoň 1 ( jeden ) deň vopred.  

5.7. Dobu nájmu je možné predĺžiť na základe osobitnej písomnej dohody medzi Nájomcom 
a Prenajímateľom. 

5.8. V prípade vrátenia Predmetu nájmu nie je Nájomca povinný doplniť použitú čistú vodu, 
naplniť či vymeniť plynové fľaše. Nájomca je povinný Predmet nájmu odovzdať 
Prenajímateľovi čistý, s vyprázdnenou nádržou na odpadovú vodu, vyčistenou a umytou 
WC-kazetou, umytým riadom a nepoužitým ( alebo nahradeným ) hasiacim prístrojom a 
lekárničkou. 

5.9.  Nájomca je povinný vrátiť všetky kľúče a všetky doklady týkajúce sa Predmetu nájmu, ktoré 
dostal pri jeho prevzatí. 
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5.10. Ak Nájomca nevráti Predmet nájmu Prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu bez uvedenia 
a  podľa okolností aj preukázania relevantného dôvodu, Prenajímateľ bude považovať 
Predmet nájmu za odcudzený a bezodkladne oznámi príslušnému orgánu, že došlo ku 
krádeži.  

6. Povinnosti Nájomcu : 

6.1.  Nájomca sa zaväzuje, že Predmet nájmu bude viesť, resp. zabezpečí, že Predmet nájmu bude 
viesť len vodič, ktorého minimálny vek je 21 rokov a má minimálne 2 ( dvojročné ) skúsenosti 
s  vedením motorového vozidla. Na vedenie Predmetu nájmu je potrebné vodičské 
oprávnenie skupiny „B“. 

6.2. Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :  
6.2.1. riadne sa starať o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda, osobitne nikdy 

neponechať kľúče v  Predmete nájmu bez dozoru a  vždy po opustení Predmetu 
nájmu tento zamknúť a zabezpečiť; 

6.2.2. užívať Predmet nájmu výlučne na účely, na ktorý je určený; 
6.2.3. odovzdať Predmet nájmu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a 

výbavou Prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom Predmet nájmu 
prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie; 

6.2.4. dodržiavať návod na obsluhu a pravidlá používania Predmetu nájmu, osobitne dbať 
o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu Predmetu nájmu, 
neprepravovať viac osôb, ako je povolené; 

6.2.5. po ukončení každej jazdy Predmet nájmu riadne uzamknúť a zabezpečiť 
elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vybavený 
tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu; 

6.2.6. v prípade vzniku poistnej udalosti privolať príslušný orgán a spísať záznam o 
dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť Prenajímateľovi; 

6.2.7. bezodkladne informovať Prenajímateľa o každom poškodení Predmetu nájmu;  
6.2.8. Predmet nájmu udržiavať v dobrom technickom stave a vzhľadovom stave, 

vykonávať bežnú údržbu vozidla, umývanie vozidla podľa potreby;  
6.2.9. znášať všetky finančné nároky, ktoré vznikli príslušnému orgánu voči Nájomcovi v 

súvislosti s porušením jeho povinností a s objektívnou zodpovednosťou pri prevádzke 
Predmetu nájmu; 

6.2.10.  pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových 
náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, 
údržbu a stav akumulátora; 

6.2.11. dodržiavať pravidlá premávky na pozemných komunikáciách; 
6.2.12. dodržiavať ďalšie povinnosti uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi; 
6.2.13. používať Predmet nájmu len v krajinách, na ktoré sa vzťahuje poistenie; 
6.2.14. nemanipulovať v Predmete nájmu s otvoreným ohňom a nefajčiť; 
6.2.15. dodržiavať povinnosti podľa poistnej zmluvy uložené Prenajímateľovi týkajúca sa 

predchádzania poistnej udalosti, riešenia poistnej udalosti a pod. 
6.2. Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe. 
6.3. Zmeny, úpravy alebo iné zásahy na Predmete nájmu je Nájomca oprávnený vykonávať len s 

písomným súhlasom Prenajímateľa. 
6.4. Nájomca zodpovedá za správne uloženie, uchytenie a pripevnenie všetkých predmetov, 

ktoré nie sú pevne spojené s  vozidlom (predmety uložené v  garáži, predmety uložené v 
obytnej časti vozidla, bicykle prepravovaná v garáži, a pod. ). 
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7. Náhrada škody : 

7.1. Prenajímateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Nájomcovi tým, že dopravný prostriedok nie je 
spôsobilý na užívanie v dôsledku porušenia povinností Prenajímateľom. Tejto zodpovednosti 
sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť 
dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia Nájomcom. 

7.2. Nájomca zodpovedá za náhradu škody spôsobenú porušením svojich povinností 
( záväzkov ).   

7.3. Ak Nájomca poruší svoje povinnosti ( záväzky ) a Prenajímateľ bude povinný nahradiť škodu 
tretej osobe, Prenajímateľ má nárok na jej náhradu ( regres ) od Nájomcu. 

7.4. Ak dostane Prenajímateľ oznámenie o pokutách ( porušenie rýchlostného limitu, parkovanie 
atď. ) po ukončení nájmu a vrátení Zálohy, nájomcovi to bude písomne oznámené a 
zaväzuje sa uhradiť svoje pokuty do 5 pracovných dní odo dňa tohto oznámenia. 

7.5. Aby nedošlo k pochybnostiam, ak je na Predmete nájmu spôsobená škoda a Nájomca nie je 
schopný písomný dôkazom preukázať jej oznámenie príslušnému orgánu ( orgánu polície ), 
Nájomca je povinný túto škodu nahradiť.    

7.6. Ak je pre prípad porušenia povinnosti Nájomcom dohodnutá zmluvná pokuta, nárok 
Prenajímateľa na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu, nie je dotknutý. 

8. Poistenie, poistná udalosť : 

8.1. Predmet nájmu je poistený ( povinné zmluvné poistenie a  havarijné poistenie ) pre 
geografické územie EURÓPY a Turecka. Nájomca sa zaväzuje používať Predmet nájmu len 
v týchto krajinách. 

8.2. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený s rozsahom a podmienkami poistenia a obdržal kópiu 
Všeobecných poistných podmienok pre havarijné poistenie poistnej zmluvy, Podmienky pre 
asistenčné služby. 

8.3. Nájomca berie na vedomie, že poistenie je dohodnuté so spoluúčasťou. Ak dôjde k vzniku 
poistnej udalosti a poisťovňa zníži poistné plnenie o výšku spoluúčasti, Nájomca je povinný 
peňažnú sumu vo výške spoluúčasti zaplatiť Prenajímateľovi. 

8.4. Nájomca berie na vedomie, že podľa poistnej zmluvy neplní poisťovňa v prípade, ak poistná 
udalosť predstavuje výluku z  poistenia. Ak dôjde k  takejto udalosti, Nájomca je povinný 
zaplatiť Prenajímateľovi náhradu škody v plnej výške. 

8.5. Akékoľvek poškodenie Predmetu nájmu tretími osobami musí byť vždy a v každej krajine 
nahlásené príslušnému orgánu ( spravidla orgánu polície ). Nájomca je povinný doložiť to 
písomným záznamom od polície. V prípade dopravnej nehody je Nájomca povinný spísať a 
poskytnúť informácie o všetkých účastníkoch a svedkoch nehody, vrátane ich mien, priezvisk 
a adries, ako aj zabezpečiť fotodokumentáciu nehody s fotografiami dokladov ( pas, 
občiansky preukaz, poistenie ) a čísel ďalších vozidiel účastných na nehode. Nájomca je 
povinný zaistiť poškodený Predmet nájmu tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu či 
krádeži.  

8.6.  Ak je Predmet nájmu poškodený treťou osobou alebo v  dôsledku dopravnej nehody, 
nájomca je povinný to bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe 
a postupovať podľa ich inštrukcií.  

8.7. Ak dôjde ku krádeži Predmetu nájmu, Nájomca je povinný bezodkladne : 
8.7.1. informovať Prenajímateľa a konať v súlade s jeho pokynmi;  
8.7.2. oznámiť krádež oprávnenému orgánu, spravidla policajnému orgánu; 
8.7.3. bezodkladne vrátiť Prenajímateľovi kľúče od Predmetu nájmu, odovzdané 

dokumenty a odovzdať mu kópiu písomného záznamu od policajného orgánu. 
8.8. Ak Nájomca poruší ustanovenie odseku 8.7., všetky škody, vrátane sankcií, je povinný 

Prenajímateľovi nahradiť Nájomca.  
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9. Zánik Zmluvy : 

9.1. Zmluva zaniká : 
9.1.1.  uplynutím doby, na ktorú je dohodnutá; 
9.1.2. dohodou zmluvných strán v písomnej forme; 
9.1.3. písomným odstúpením Nájomcu od Zmluvy; 
9.1.4. písomným odstúpením Prenajímateľa od Zmluvy; 
9.1.5. nezaplatením nájomného v plnej výške a zábezpeky (kaucie) pred začiatkom doby 

nájmu.  
9.2. Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy : 

9.2.1. bez udania dôvodu písomným oznámením a zaplatením odstupného vo výške 50 % 
z  nájomného. Ak Nájomca odstúpi po zaplatení nájomného, 50 % nájomného sa 
považuje za odstupné; 

9.2.2. ak Prenajímateľ neodovzdá Nájomcovi Predmet nájmu spôsobilý na používanie 
podľa tejto Zmluvy; 

9.2.3. ak sa Predmet nájmu stane nespôsobilý na dohodnuté užívanie bez toho, aby 
Nájomca porušil svoje povinnosti ( záväzky ). 

9.3.  Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak : 
9.3.1. predchádzajúci nájomca neodovzdá Predmet nájmu včas alebo v  riadnom stave 

a nie je možné Predmet nájmu pripraviť na odovzdanie Nájomcovi v dohodnutom 
čase a Nájomca nesúhlasí s posunutím termínu odovzdania Predmetu nájmu; 

9.3.2. Nájomca poruší svoje povinnosti ( záväzky ); 
9.3.3. Predmet nájmu sa stane nespôsobilý na dohodnuté užívanie.      

9.4. Oznámenie o  odstúpení musí byť písomné a  doručené druhej strane. Zmluva zaniká 
doručením písomného oznámenia o odstúpení.  

10. Sankcie :  

10.1. Okrem sankcií uvedených v predchádzajúcich ustanoveniach, Nájomca je povinný zaplatiť 
zmluvné pokuty podľa odseku 10.1. 

10.2.  Nájomca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu : 
10.2.1.  vo výške 250,- €, ak stratí Osvedčenie o evidencii Predmetu nájmu alebo Povinné 

zákonné poistenie – biela karta; 
10.2.2. vo výške 250,- €, ak stratí štartovací kľúč; 
10.2.3. vo výške 250,- €, ak stratí kľúč od obytnej nadstavby; 
10.2.4. vo výške od 50,- € do 250,- € v prípade, ak nevráti Predmet nájmu v riadnom stave         

( nadmerne znečistený, poškodený a  pod. ). Konkrétnu výšku pokuty určí 
Prenajímateľ podľa rozsahu porušenia povinnosti vrátiť Predmet nájmu v  riadnom 
stave ; 

10.2.5. vo výške 50,- €, ak nevráti Predmet nájmu s plnou palivovou nádržou; 
10.2.6. vo výške 200,- €, ak Nájomca neoznámi Prenajímateľovi vznik škody na Predmete 

nájmu spôsobenej tretími osobami. 

11. Doručovanie : 

11.1. Všetky oznámenia medzi stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve alebo ktoré majú byť 
vykonané na základe Zmluvy, musia byť vykonané v písomnej forme, a  to osobne, 
doporučeným listom alebo elektronickou poštou. Všetky formy komunikácie sa považujú za 
rovnocenné.   

11.2. Za deň doručenia oznámenia sa tiež považuje deň, kedy adresát prebratie zásielky odmietol. 
11.3. Ak ide o oznámenie, ktoré má za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností 

podľa tejto Zmluvy, elektronická zásielka musí byť opatrená zaručeným elektronickým 
podpisom. 
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11.4. Strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny svojej doručovacej adresy budú o tejto zmene druhú 
stranu informovať bez zbytočného odkladu. Táto zmena je účinná prvým (1.) pracovným 
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bolo oznámenie o zmene doručovacej adresy 
doručené druhej strane. Odo dňa účinnosti zmeny je pre stranu záväzná doručovacia adresa 
oznámená druhou stranou v súlade s týmto ustanovením. Zmena doručovacej adresy nie je 
zmenou Zmluvy. 

12. Záverečné ustanovenia : 

12.1. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  
12.2. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred odchýlnymi dojednaniami týchto Podmienok.  
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