Všeobecné podmienky na prenájom
1. Minimálny vek nájomcu pre vypožičanie obytného vozidla je 23 rokov a súčasne musí byť
nájomca držiteľom vodičského preukazu skupiny B dlhšie ako 2 roky.
2. Pri objednaní rezervácie je obytné vozidlo dočasne rezervované po dobu 3 dní. Po zaplatení
zálohy vo výške 50% z ceny prenájmu sa dočasná rezervácia mení na záväznú. Ak nebude
záloha zaplatená v uvedenom termíne, dočasná rezervácia sa zruší a obytné vozidlo bude
ďalej ponúkané ako voľné. Najneskôr 30 dní pred termínom prevzatia je nájomca povinný
uhradiť zvyšných 50% (platí len pre hlavnú sezónu).
3. V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie
rezervácie auta storno poplatok vo výške:
- viac ako 60 dní pred termínom prevzatia 20% z ceny prenájmu
- 59 - 30 dní pred termínom prevzatia 50% z ceny prenájmu
- 29 a menej dní pred termínom prevzatia 90% z ceny prenájmu
Odstúpenie od zmluvy musí byť vyhotovené v písomnej forme a poslané na adresu
Jilemnického 27, Velká Lomnica.
4. Kauciu vo výške 1000 € uhradí nájomca v hotovosti alebo prevodom na účet najneskôr v
deň prevzatia (slúži na krytie poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje poistenie a na krytie
spoluúčasti). Pri vrátení vyčisteného,nepoškodeného obytného auta bude vrátená nájomcovi
v plnej výške.
5. V prípade neočakávanej situácie (havária, technický problém, živelná pohroma) budú
nájomcovi vrátené všetky zaplatené platby v plnej výške nevyčerpanej doby nájmu a to
najneskôr do 7 dní od vzniku nároku na vrátenie.
6. Nájomca sa zaväzuje, že auto vráti prenajímateľovi nepoškodené, vyčistené, s plnou
nádržou PHM, s prázdnymi odpadovými nádržami a s vyčistenou nádržou WC v termíne
dohodnutom v zmluve. V prípade vrátenia nevyčisteného auta sa budú nájomcovi účtovať
poplatky za vyčistenie podľa platného cenníka. Sankcie za vyčistenie budú zrazené priamo z
kaucie pri vrátení obytného auta.
7. Nájomca je povinný dodržiavať všetky vnútroštátne a zahraničné legislatívy, oficiálne
predpisy a dopravné predpisy a za ich dodržovanie nesie plnú zodpovednosť.
8. Nájomca je povinný obytné auto a jeho príslušenstvo používať podľa návodu na používanie
a príslušného manuálu vzťahujúceho sa na konkrétny typ obytného vozidla. V prípade
vzniku škody vyplývajúceho z nedodržania týchto podmienok nesie nájomca plnú finančnú
zodpovednosť. Nájomca je povinný zaobchádzať s prevzatými dokumentami starostlivo a
chrániť ich pred poškodením. Nájomca je povinný chrániť obytné vozidlo proti ukradnutiu
so všetkými vlastnými prostriedkami, a v prípade jeho nepoužívania obytné vozidlo

kompletne uzamknúť, vypnúť všetky spotrebiče, vodu, zastaviť prívod plynu, zabezpečiť
obytné vozidlo proti pohybu, nenechávať cennosti na viditeľných miestach, parkovať na
stráženom parkovisku alebo v uzavretom priestore a v prípade ponechania obytného vozidla
bez dozoru konať zvlášť opatrne.
9. Za pokuty a sankcie vzniknuté počas prenájmu obytného vozidla zodpovedá nájomca. Ak sa
preukáže vina (prekročenie MPR, jazda na červenú a iné…) až po odovzdaní, je povinný ju
nájomca uhradiť do 7 dní od prijatia výzvy na zaplatenie.
10. Počas prenájmu obytného vozidla je prísne zakázané:
-

fajčiť v celom obytnom vozidle

-

robiť akékoľvek úpravy na vozidle

-

prenajímať iným osobám, prenechať na používanie, nechať viesť obytné vozidlo
osobám, ktoré nie sú uvedené v zmluve

-

prevádzkovať vozidlo nedbalo, neodborne alebo preťažiť

-

používať nevhodné pohonné hmoty

-

prevádzkovať vozidlo s nedostatočným množstvom motorového oleja (nutnosť kontroly
po každých najazdených 1000 km)

-

používať na prepravu cudzích osôb alebo na prepravu tovaru

-

používať na prepravu domácich zvierat

-

používať na trakciu iného vozidla

-

používať v prípade odtoku chladiacej kvapaliny alebo mazacích olejov

-

viesť obytné vozidlo pod vplyvom alkoholu, drôg, liekov alebo omamných látok

11. V prípade, že sa auto používa v rozpore s touto zmluvou, je prenajímateľ oprávnený ho
kedykoľvek nájomcovi odobrať a to aj bez súhlasu nájomcu. Takéto odobratie auta je na
náklady nájomcu, ktorý sa ich zaväzuje v plnej miere uhradiť.
12. Nájomca je povinný vzniknutú škodu zaplatiť v plnej výške a to v prípade, že:
-

obytné vozidlo prevádzkuje nedbalo, neodborne alebo ho preťaží

-

používa nevhodnú pohonnú hmotu alebo prevádzkuje obytné vozidlo s nedostatočným
množstvom motorového oleja

-

v prípade každého poškodenia a nezvyčajne veľkej amortizácie, ktorá vznikla počas
prenajímania, pokiaľ to nie je poistná udalosť

-

v prípade chýbajúcich súčiastok, príslušenstva, zariadení a ostatných používaných
predmetov

-

v prípade vzniku škody z dôvodu nedbalého stráženia alebo parkovania

-

v prípade krádeže alebo čiastočnej krádeže, keď v čase krádeže ponechal v obytnom
vozidle, ktorýkoľvek kľúč, technický preukaz alebo iný doklad obytného vozidla, ktorý
preukazuje vlastnícke právo pred štátnym orgánom

-

v prípade každej takej činnosti nájomcu (alebo osôb, ktoré sa zdržiavali vo vozidle),
ktorá vylučuje alebo obmedzuje zodpovednosť poisťovne za škodu

-

poškodenie spôsobené treťou stranou, ktorého ohlásenie polícii nájomca nevie doložiť,
bude posudzované akoby ho spôsobil nájomca.

13. Poškodenie spôsobené treťou stranou, ktorého ohlásenie polícii nájomca nevie doložiť, resp.
dokázať, bude posudzované akoby ho spôsobil nájomca.
14. V prípade, že poistenie daný typ poškodenia nekryje vôbec, nájomca sa zaväzuje uhradiť
škody v plnej výške. Rovnako tak aj spoluúčasť v prípade poistnej udalosti, hradí nájomca v
plnej výške.
15. Nájomca je povinný uhradiť spoluúčasť na poistení, ktorá je uvedená v nájomnej zmluve v
prípade, že v obytnom vozidle vznikla škoda samovoľne a poisťovňa škodu zaplatí.
Zodpovednosť nájomcu za vzniknutú škodu platí nezávisle od miery spoluúčasti na poistení
na celú výšku škody, v prípade poškodenia strechy, pneumatík, spodnej dosky a súčiastok
pod ním, vonkajších zrkadiel, antén a vnútorného priestoru. V prípade, ak vzniknutú škodu
nepokrýva poistenie, je nájomca povinný uhradiť celú výšku škody na vozidle. Nájomca
zodpovedá aj za škody a ušlý zisk vzniknuté prenajímateľovi v prípade, ak vozidlo vinou
nájomcu sa stane nepojazdným alebo neschopným ďalšieho prenájmu. Vystupovanie voči
poisťovne je úlohou prenajímateľa.
16. Prenajímateľ je oprávnený započítať si uhradenú kauciu voči akýmkoľvek zmluvným
pokutám uvedeným, ako aj voči škode či iným peňažným plneniam, ktoré je povinný
uhradiť za Nájomcu, resp. ktoré je povinný uhradiť Nájomca. Ak vzniknutú škodu nebude
možné určiť pri preberaní dopravného prostriedku je Prenajímateľ oprávnený zadržať kauciu
až do momentu vyčíslenia škody.
17. Prenajímateľ neberie na seba žiadnu zodpovednosť za ponechané cennosti alebo iné veci
( peniaze, cenné predmety atď... ) nájomcu ponechaných v obytnom vozidle, ani nenesie
žiadnu zodpovednosť za ušlé náklady, resp. trovy v prípade neočakávanej udalosti (porucha,
havária, živelná pohroma a iné...).
18. V prípade, ak Nájomca ponechá u Prenajímateľa svoje vozidlo/vozidlá, Prenajímateľ
nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie tretej strany (krádež, poškodenie vozidla a iné…)
ako ani za škody spôsobené vyššou mocou (zemetrasenie, povodeň, víchrica, krupobitie a
iné…).

19. Okrem nájomného, nájomca hradí pohonné hmoty a iné výdaje (parkovacie poplatky,
prístavné, diaľničné poplatky atď... ).
20. Nájomné za obytné vozidlo zahrnuje:
-

poistné

-

výdaje na bežnú údržbu (okrem pneumatiky)

Ostatné výdaje vyskytujúce sa v priebehu nájmu hradí nájomca.
21. Nájomca je povinný odovzdať obytné vozidlo pred dobou ukončenia nájmu – v prípade, že
nie je dohodnuté inak- v obvyklých prevádzkových hodinách na mieste určenom na
odovzdanie s ohľadom na zvyčajnú mieru amortizácie – v stave zodpovedajúcom stavu
prevzatia obytného vozidla. V prípade, že nájomca neodovzdá vozidlo prenajímateľovi v
určenom čase, je povinný zaplatiť prenajímateľovi pokutu vo výške 250€ (slovom:
dvestopäťdesiat Euro) za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na
náhradu škody. Miesto určené na odovzdanie obytného vozidla je: Jilemnického 27, Velká
Lomnica.
22. Nájomca je ďalej povinný kontrolovať každých 1000 km hladinu motorového oleja a v
prípade potreby motorový olej doplniť.
23. V prípade technickej poruchy môže nájomca vyhľadať najbližší značkový servis a so
súhlasom prenajímateľa nechať vykonať opravu obytného vozidla. V prípade
neopraviteľnej poruchy, havárie alebo opravy za vyššiu sumu je nájomca povinný v čo
najkratšom čase kontaktovať prenajímateľa na čísle: + 421 902 576 756.
24. V prípade vykonania opravy podľa predchádzajúceho bodu je nájomca povinný vyžiadať od
autoservisu vymenené náhradné diely spolu s faktúrou a popisom vykonaných prác,
uschovať ich a najneskôr v deň odovzdania obytného vozidla ich odovzdať prenajímateľovi.
25. V prípade havárie, kde došlo k finančnej škode alebo ku zraneniu osôb je nájomca povinný
túto udalosť okamžite nahlásiť polícii. V prípade odcudzenia, poškodenia alebo vykradnutia
obytného vozidla je nájomca povinný podať trestné oznámenie na príslušnú policajnú
stanicu a príslušné dokumenty (protokoly, zápisnice a iné) odovzdať v kancelárii
prenajímateľa. V prípade havárie je nájomca ďalej povinný vynaložiť maximálne úsilie pre
objasnenie veci a zistiť údaje osôb zúčastnených na nehode (napr. evidenčné číslo druhého
vozidla, meno majiteľa/vodiča, adresa, nákres miesta, prípadne vytvoriť
fotodokumentáciu...).
Nájomca nie je oprávnený uznávať nároky žiadnej tretej strany.
26. Všetky cestné udalosti súvisiace s obytným vozidlom – obzvlášť tie, ktoré by mohli
spôsobiť omeškanie alebo znemožnenie ďalšieho prenajímania obytného vozidla ( ľahká
havária, rozbité sklo atď.) je nájomca povinný nahlásiť prenajímateľovi okamžite po zistení.

Nájomca je povinný v prípade havárie alebo poruchy po dohode s prenajímateľom postarať
sa o bezpečné uloženie a stráženie obytného vozidla.
27. V prípade otázok, ktoré táto zmluva neobsahuje sa riadi podľa smerníc Občianskeho
Zákonníka.
28. Nájomca svojím podpisom ako dotknutá osoba identifikovaná predloženými úradnými
dokladmi – vodičským preukazom/občianskym preukazom/cestovným pasom udeľuje v
zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Prenajímateľovi súhlas na
zhotovenie, spracúvanie a archiváciu fotokópie úradného dokladu (ďalej len „kópia“) za
účelom ochrany právom chránených záujmov Prenajímateľa predovšetkým pri jednoznačnej
identifikácii dotknutej osoby, ako osoby, ktorá uzatvorila s Prenajímateľom zmluvu o
prenájme dopravného prostriedku. Kópia bude súčasťou zmluvnej dokumentácie vedenej k
predmetu prenájmu. Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania zmluvného vzťahu a následne
desiatich rokov, z dôvodu archivácie kópií v predmetnej zmluvnej dokumentácii. Ďalej
ochrana osobných údajov sa riadi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o
voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) účinnej
od 25. 5. 2018, pričom za osobný údaj sa v zmysle nariadenia GDPR rozumejú všetky
informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Spracovaním osobných
údajov sa v zmysle čl. 4 odst. 2 GDPR myslí akákoľvek operácia alebo súbor operácií s
osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktoré sú vykonávané pomocou či bez
pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie,
štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie,
použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či
skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie. Správcom sa v zmysle čl. 4 odst. 7
GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt, ktorý sám alebo spolu s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných
údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie či členského štátu,
môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo zvláštne kritériá na jeho určenie.
Spracovateľom sa v zmysle čl. 4 odst. 8 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba,
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre správcu.
Dozorovým úradom sa v Slovenskej republike rozumie Úrad pre ochranu osobných údajov
(ďalej len „ÚOOÚ“). Prenajímateľ v roli Spracovateľa a Správcu spracováva a spravuje
všetky osobné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
číslo OP/Pasu, adresa trvalého, príp. prechodného pobytu, čislo telefónu/mobilu, emailová

adresa a iné...) Nájomcu za účelom plnenia zmluvy o prenájme. Osobné údaje budú
uchovávané len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné pre účel ich spracovania a archovácie.
Po uplynutí tohto obdobia môžu byť osobné údaje uchovávané len pre účely archívnictva.
Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich
ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným
či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.
29. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu
sídla Prenajímateľa. Právo požadovať výmaz osobných údajov nie je dané v situácii, keď je
spracovanie nevyhnutné (na výkon práva na slobodu prejavu a informácie, na splnenie
našich právnych povinností, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na
účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na
štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by výmaz údajov znemožnil alebo vážne ohrozil
splnenie cieľov uvedeného spracovania alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych
nárokov)
30. Dotknutá osoba vyhlasuje, že pred poskytnutím tohto súhlasu dostala všetky relevantné
informácie súvisiace so spracúvaním kópie a na nich uvedených osobných údajov.
31. Dotknutá osoba poskytuje tento súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne, bola
poučený o svojich právach v zmysle §28 až 30 zákona sprístupnením týchto ustanovení
zákona pri podpise tohto súhlasu, pričom tento súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou
žiadosťou na adresu Prenajímateľa. Uvedené dotknutá osoba potvrdzuje svojím
vlastnoručným podpisom.
32. Nájomca a Prenajímateľ svojím podpisom týchto všeobecných podmienok nájmu
potvrdzujú, že si prečítali a porozumeli vsetkym ustanoveniam a podmienkam. Na dôkaz
svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky vyplývajúce z týchto všeobecných podmienok,
pripájajú svoje podpisy a zároveň vyhlasujú , že tieto dokumenty neboli podpísané za
nevýhodných podmienok alebo v tiesni. Po podpise týchto dokumentov dostane každá strana
jeden originál.

