
 
Zmluva č.  
 

 

EXCLUSIVE RENT 

Zmluva o prenájme motorového vozidla 

Prenajímateľ Nájomca 

AUTO HOFFER SK s.r.o 

Hlohovecká cesta 748, Zbehy 

IČO: 52 112 233 

IČ DPH: SK 2121003819 
www.hoffer-rent.sk/ info@hoffer-rent.sk/ 0907 987 050 

Meno, Priezvisko:   

Firma:   

Adresa:    

Číslo OP / PAS :   

Tel. č.:   

Informácie o nájme Informácie o vozidle 

Prenajaté dňa :    Čas  Typ auta:  

Zmluvný návrat dňa:  Čas:  VIN / ŠPZ:  

Sadzba za deň bez DPH 

  

Depozit €:  
Obmedzenie km / deň:  

V Nitre :                                                                                               _____________________         ____________________ 

                                                                                                                    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 aby prenajímateľ  mohol 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 a riešenia prípadných poistných udalosti, uchovávať tieto 

údaje na nevyhnutne dlhu 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.  

Stav vozidla pri odovzdaní Stav vozidla po prenájme 

  Stav km:   Stav km: 

Stav paliva:  1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 
 

Stav paliva: 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 

Podpis prenajímateľ Podpis nájomca Podpis prenajímateľ Podpis nájomca 

Bez poškodenia 

S poškodenim 

Bez poškodenia 

S poškodenim 

http://www.hoffer-rent.sk/
mailto:info@hoffer-rent.sk


 Všeobecné obchodné podmienky pre nájomvozidiel 

Prenajímateľ: 
AUTO HOFFER SK s.r.o 
Hlohovecká cesta 748, Zbehy 
IČO:        52 112 233 
IČ DPH:  SK 2121003819 

A 

Nájomca: 

              Všetky údaje "nájomcu" sú uvedené na strane 1 tejto zmluvy. 

(ďalej len "nájomca") 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spoločne len "Zmluvné strany") 

týmto uzatvárajú Zmluvu o nájmedopravného prostriedku v zmysle 

§630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník"): 

 
Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

1.  Prenajímateľ je výlučným vlastníkom tohto vozidla: Značka, model, VIN,  

počet najazdených kilometrov  

uvedené na strane 1 tejto zmluvy 

(ďalej len "Predmet nájmu"). 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ týmto odovzdáva Nájomcovi do   

                 odplatného užívania Predmet nájmu za nasledovných podmienok: 

- Prenajímateľ uhradilPZP, ktoré zahŕňa aj cestnú asistenčnú službu. 

3.  Zmluvné strany vyhlasujú, že Prenajímateľ odovzdáva Predmet nájmu v súlade s 
odovzdávacím protokolom. 

4.  Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Predmet nájmu spolu s osvedčením o  

evidencii motorového vozidla a dokladom o povinnom poistení vozidla 

(biela karta). 

Nájomca svojím podpisom potvrdzuje prevzatie týchto dokladov.  

Prenajímateľove právo náhrady škody týmto nie je dotknuté. 

Nájomca sa zaväzuje vrátiť Predmet nájmu spolu s týmito dokladmi, ktoré musia byť 
nepoškodené. 

V prípade, že Nájomca tieto doklady stratí, uhradí Prenajímateľovi všetky správne  

poplatky spojené s vystavením nových dokladov. 

V prípade, že Nájomca stratí osvedčenie o evidencii motorového vozidla, zaplatí  

Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150 €. 

5.  V prípade prekročenia denného limitu najazdených kilometrov bude účtovaný 
poplatok v nasledovnej výške: 

0,5 €/1 km a 1 €/1 km podľa cenníka na stránke. 

 

Článok II. 

Doba nájmu 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že odplatné užívanie Predmetu nájmu bude na  
dobu určitú, konkrétne od: uvedené na strane 1 tejto Zmluvy. 

 
Článok III. 

Nájomné 

 

1.  Zmluvné strany stanovili nájomné za užívanie Predmetu nájmu dohodou s 
obmedzením počtu najazdených kilometrov, ktoré je uvedené na strane 1 tejto 
zmluvy. 

2. Nájomné je splatné v deň podpisu tejto Zmluvy. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť 
Nájomné najneskôr pri prevzatí Predmetu nájmu. V prípade, že tak Nájomca neurobí, 
Nájomca nie je povinný Predmet nájmu odovzdať.  

3.  Nájomca vyplatil Prenajímateľovi depozit vo výške, ktorá je uvedená na 1. strane 
tejto zmluvy pri odovzdávaní vozidla. Depozit bude vrátený v plnej výške pri vrátení 
vozidla, ak na vozidle nebola spôsobená žiadna škoda 

 
Článok IV. 

Účel prenájmu 

 

1. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu v súlade s platnou legislatívoua s 
obmedzením kilometrov. 

2.  Nájomca týmto vyhlasuje, že 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 

1. Nájomca je povinný počas celej doby nájmu počínať si tak, aby nespôsobil na 
Predmete nájmu žiadnu škodu. V prípade porušenia tejto povinnosti Nájomca 
zodpovedá za vzniknutú škodu a jej náhradu a zároveň na seba preberá všetky 
povinnosti záväzky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla v 
čase užívania Predmetu nájmu Nájomcom. 

2.  Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu Prenajímateľa nevykoná na Predmete  
nájmu žiadne úpravy 

3. Nájomca je povinný dodržiavať Predmet nájmu v stave, v akom Premet 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. 

4. 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. 

5. 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 

6. 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 

1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Predmet nájmu Nájomcovi do užívania v stave 
spôsobilom na dohodnuté užívanie spolu so všetkými dokladmi. 

2. 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 nato určených 
miestach. 

Článok V II. 

Zodpovednosť za škodu, nárok na náhradu škodya zmluvná pokuta  

1, Nájomca je povinný dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu Predmetu nájmu alebo v 
súvislosti s jeho prevádzkou. Prípadne škody na Predmete nájmu počas doby nájmu 
znáša Nájomca vo výške spoluúčasti len v prípade, ak Poisťovňa preplatí 
Prenajímateľovi škody na Predmete nájmu prípadne záväzky, ktoré vzniknú v súvislosti 
s prevádzkou Predmetu nájmu. C prípade, že poisťovňa nepreplatí Prenajímateľovi 
tieto nároky a / alebo prípadné záväzky, zaväzuje sa k ich náhrade Nájomca 

2. Výška spoluúčasti, ktorú je klient povinný zaplatiť v prípade poistnej udalosti, je 10 
% / minimálne 1 000 EUR. 

3. V prípade, že nájomca spôsobil škodu na Predmete nájmu, nie je možnosť jeho 
používania v cestnej premávke aj po skončení nájmu. Prenajímateľ má nárok na 
náhradu škody za obdobie, kedy nebolo možné Predmet nájmu ďalej prenajať.  

4. Nájomca je ďalej povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške základného denného 
nájomného účtovaného podľa základnej tarify v zmysle cenníka vydaného 
Prenajímateľom, a to za každý deň, kedy Predmet nájmu nie je spôsobilý na 
prevádzku na cestných komunikáciách. 

5. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu, na ktorú vzniká 
nárok v dôsledku poškodenia a/alebo opotrebenia vozidla, ktoré nemá za následok 
nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej komunikácií. 

6. V prípade, že Nájomca nevráti Predmet nájmu v deň skončenia doby nájmu, je 
povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné účtované podľa základnej tarify nájomného 
vypočítanej v súlade s cenníkom vydaným Prenajímateľom, a to až do okamihu 
skutočného vrátenia Predmetu nájmu. 

7. V prípade poistnej udalosti je nájomca povinný ihneď oznámiť túto skutočnosť na tel. 
čísle: 0907 987 050 / 0903 260 664, zaslať fotografiu z miesta nehody a konzultovať 
ďalší postup! 

8. Ak nájomca spôsobil škodovú udalosť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 
látok, uhradí celú vzniknutú škodu na vozidle. 

 

Článok VIII. 

Skončenie nájmu 

1. Nájomný vzťah v zmysle tejto zmluvy zaniká uplynutím doby, na ktorú bol 
dohodnutý. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť iba na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 

3. 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. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

3. Zmena a doplnenie tejto zmluvy je možná len formou písomných a očíslovaných 
dodatkov. 

4.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana má 
jeden rovnopis. 

5.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, čo 
vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho prikladajú svoje podpisy.  

!! V PRÍPADE NEHODY IHNEĎ VOLAJTE TEL. Číslo : 0907 987 050 / 0903 260 644 !! 
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