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ZMLUVA O PREÁJME MOTOROVÉHO VOZIDLA

I.Zmluvné strany

Prenajímateľ:

Meno:                     DM – Group, s .r .o.

Konateľ :                  Juraj Matis / Dávid Diko

IČO                           52571157

Nájomca:

Meno:                    Janko

Priezvisko:             Petko              

Č.OP:                     XX0000

R.Č.:        (IČO)       0000/00

Tel:             0900900900

I.II. Predmet zmluvy a predmet nájmu

1. Predmetom zmluvy č...........................je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi nižšie špecifikovaný dopravný prostriedok na dočasné užívanie a
záväzok nájomcu zaplatiť odplatu prenajímateľovi.
2. Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo 
Typovej značky :VW Passat combi  
ŠPZ :NO523CN 
Číslo karosérie:WVWZZZ3CZBE339414

II. Doba nájmu

1.Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od 20-Mar-2020 do 21-Mar-2020 .
2. Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla zástupcom nájomcu uvedeného v preberacom protokole, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy. 
3. Ukončenie prenájmu je špecifikované v článku VIII. tejto zmluvy.
4. Predĺženie nájomnej zmluvy po dohodnutom termíne v zmluve sa berie ako začiatok nového nájmu a riadi sa štandardným cenníkom od dňa
ukončenia predchádzajúceho nájmu.

III. Nájomné

1.Na základe dohody zmluvných strán je výška nájmu za predmetné vozidlo
dohodnutá na 35 € /Deň  s obmedzeným počtom kilometrov a to 300 km/ denne  avšak nie viac ako 5 000km mesačne. Prekročenie nájazdu km je
účtované 0,06€/km a 0,10€/km dodavka. Nájomca je povinný v deň podpísania zmluvy prenajímateľovi uhradiť zálohu za vozidlo vo výške spoluúčasti na
škodovej udalosti v hodnote 200€ .
2. Nájomné za bežný mesiac je splatné vždy do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca. Celková suma 70 €.
3. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín platí najomca.
4. Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu pre prípad poškodenia cudzieho majetku.
5. 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.
Ak však nájomca nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu neoznámi prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné trvá.

IV. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :
1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podľa tejto zmluvy nevznikla škoda.
2. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok slúži.
3. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný
prostriedok nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
4. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla.
5. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom
predpísané hodnoty, údržbu a stav akumulátora.
6. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi.
7. Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa dohody s prenajímateľom.
8. Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.
9. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi.
10. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla.
11. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní
vozidla, a to po dobu potrebnú na opravu vozidla.
12.V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia
od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške
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vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia. 
13. Nájomca prehlasuje, že motorové vozidlo - predmet nájmu prevzal od prenajímateľa v stave bez závad, poškodenia, plne funkčné, o čom bol
zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací a preberací protokol.
14. Nájomca je povinný po ukončení nájmu vozidlo odovzdať v čistom stave z vnútra aj z vonku. V prípade nedodržania tohto bodu bude nájomcovi
účtovaný poplatok vo výške 50,00 €.
15. Nájomca je povinný pouzívať motorové vozidlo výhradne pre vlastnú potrebu. Prenechanie motorového vozidla ďalšej osobe za odplatu alebo
bezodplatne, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti (napr. taxislužba), použitie motorového vozidla na ťahanie alebo tlačenie iných motorových vozidiel,
prívesov alebo iných predmetov ako aj jeho používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie Motorového vozidla resp. s
pokynmi prenajímateľa, je v rozpore s touto zmluvou.
16. V prípade doručenia pokuty za dopravný priestupok alebo prečin je povinný nájomca uhradiť plnú sumu pokuty + 7€ administratívny poplatok.
17. Nájomca berie na vedomie že motorové vozidlo je nefajčiarske. V prípade zistenia že nájomca vo vozidle fajčil tabakové výrobky, je povinný uhradiť
prenajímateľovi odškodné vo výške 50,00 €.
18. V prípade, že nájomca použije Motorové vozidlo na páchanie trestnej činnosti a Motorové vozidlo bude zadržané orgánmi Policajného zboru
Slovenskej republiky, je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi ušlý zisk za obdobie počas zadržania Motorového vozidla a nahradiť prenajímateľovi
akúkoľvek škodu, ktorá mu v dôsledku vyššie uvedenej skutočnosti vznikne.

                                                                         V. Poistenie a škody 
1. Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do
zahraničia.
2. Vozidlo je povinne poistené. 
3. Každú škodu na vozidle je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi telefonicky, osobne alebo písomne, a následne prenajímateľa adekvátne odškodniť.
4. Škody spôsobené haváriou na dopravnom prostriedku znáša nájomca, okrem prípadov uvedených v bode 5 tohto článku. 
5. Prenajímateľ zodpovedá zároveň za škody spôsobené nájomcovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý podľa článku VI. bodu 3 tejto zmluvy.
Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej
starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom.

VI. Práva a povinnosti prenajímateľa

1.Prenajímateľ má právo na výzvu dvakrát do mesiaca uskutočniť technickú kontrolu vozidla.
2.Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo protokolárne spolu
• s jednou sadou kľúčov
• OEV - malým technickým preukazom
• potvrdením o zaplatení zákonného poistenia, a zelenou kartou.
3.Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky a užívania na dohodnutý účel.

VII. Odovzdávanie a preberanie vozidla

Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať najmä tieto údaje: 
• číslo zmluvy o prenájme, ku ktorej sa protokol viaže
• typ vozidla
• ŠPZ vozidla
• číslo karosérie 
• meno osoby, ktorá vozidlo prevzala
• meno osoby, ktorá vozidlo odovzdala
• stav tachometra
• stav PHM v nádrži
• dátum prevzatia a odovzdania 
• popis výbavy, s ktorou bolo vozidlo prevzaté a odovzdané
• technický stav vozidla
• poruchy a poškodenia vozidla.
2. Pri poskytovaní náhradného vozidla prenajímateľom sa musí spísať nový odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie číslo pôvodnej zmluvy
o nájme vozidla, za ktoré sa náhradné vozidlo poskytlo.
3. Nájomca je povinný vrátiť vozidlo prenajímateľovi v deň, ktorý je uvedený ako koniec nájmu v tejto zmluve najnesôr do 18:00. Ak nájomca nevráti
vozidlo prenajímateľovi v daný deň, je povinný hradiť prenajímateľovi odškodné vo výške 50,00 € za každý čo i len začatý deň ak sa nedohodol
s prenajímateľom inak.

VIII. Výpoveď a výpovedná lehota

1.Zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
2. Výpoveď musí byť v písomnej forme. 
3. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez výpovednej lehoty v prípade, že nájomca hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy,
opakovane hrubým spôsobom porušuje dopravné predpisy a porušuje technické podmienky prevádzky vozidla.
4. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade že prenajímateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovené tejto zmluvy.
5. Právo užívať predmet nájmu zaniká zničením alebo odcudzením predmetu nájmu, odstúpením niektorej zo strán od tejto zmluvy, resp. pri jej
vypovedaní posledným dňom výpovednej lehoty.

IX. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis zmluvy.
4. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej forme.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli
ju v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

      V Námestove  dňa    20-Mar-2020

      Nájomca...........................................                                       Prenajímatel......................


