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1 DEFINÍCIE 

V zmluve, v týchto všeobecných zmluvných podmienkach nájmu dopravného prostriedku (ďalej len „VZP“), ako aj vo všetkých 
ostatných neoddeliteľných súčastiach zmluvy, majú uvedené pojmy nasledovný význam: 

a) „autorizované servisné opravovne Scania“ sa používa na označenie všetkých autorizovaných servisných opravovní značky 
Scania; 

b) „celkový počet najazdených kilometrov“ sa používa na označenie dohodnutého počtu kilometrov, ktorý je nájomca oprávnený 
s vozidlom najazdiť počas celej doby nájmu; 

c) „doba nájmu“ sa používa na označenie doby nájmu dohodnutej zmluvnými stranami v zmluve; 

d) „mesačný nájazd km“ sa používa na označenie počtu kilometrov, ktorý je nájomca oprávnený za obdobie jedného kalendárneho 
mesiaca s vozidlom najazdiť; 

e) „mesačná splátka“ sa používa na označenie mesačnej splátky nájomného, ktorú je nájomca povinný mesačne platiť 
prenajímateľovi; 

f) „nájomca“ sa používa na označenie nájomcu uvedeného v zmluve, ako aj jeho právnych nástupcov; 

g) „nájomné“ znamená súčet mesačných splátok za dobu nájmu, ako je stanovená v zmluve, bez ohľadu na akékoľvek zmeny podľa 
týchto VZP; 

h) „Obchodný zákonník“ sa používa na označenie zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 

i)  „počiatočný deň“ je deň, ktorým sa začína prenájom vozidla nájomcom; 

j)  „program opráv a údržby“ sa používa na označenie Programu opráv a údržby; 

k)  „prenajímateľ“ sa používa na označenie prenajímateľa uvedeného v zmluve a rovnako aj jeho právnych nástupcov; 

l) „zmluva“ sa používa na označenie zmluvy o nájme dopravného prostriedku uzavretej medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VZP; 

m) „zmluvné strany“ sa používa na označenie prenajímateľa a nájomcu spoločne; 

n) „vozidlo“ alebo „predmet nájmu“ sa používa na označenie vozidla, prípojného vozidla - návesu alebo zariadenia, ktorého nájom 
je predmetom zmluvy, spolu s jeho súčasťami a príslušenstvom. 

 
2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Tieto VZP tvoria v zmysle ustanovenia § 273 Obchodného zákonníka neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými 
stranami. Odchylné dohodnutia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VZP. 

2.2 Účelom nájmu vozidla je umožniť nájomcovi na základe zmluvy za úhradu užívanie vozidla, ktoré je vo vlastníctve prenajímateľa, alebo, 
ktoré si prenajímateľ so súhlasom vlastníka sám prenajíma, spoločne s plneniami špecifikovanými v zmluve a v týchto VZP. 

2.3 VZP všeobecne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri nájme vozidla a pri poskytovaní plnení a výkonov súvisiacich 
s prevádzkou vozidla na základe zmluvy a VZP. 

2.4 Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi na dobu určitú a za podmienok stanovených v zmluve a týchto VZP do užívania vozidlo 
uvedené v zmluve a nájomca sa zaväzuje platiť za to prenajímateľovi nájomné a prípadné ostatné platby súvisiace s nájmom v 
súlade s ustanoveniami zmluvy a týchto VZP. 

3 UZATVORENIE ZMLUVY 

3.1 Prenajímateľ týmto výslovne vyhlasuje, že osoba, ktorá za neho podpísala zmluvu, prípadne akúkoľvek z jej neoddeliteľných častí, 
je na tento úkon oprávnená. Ak osoba svojím podpisom prekročila rozsah plnomocenstva, ktoré jej bolo nájomcom udelené, nájomca 
výslovne vyhlasuje, že toto jej konanie schvaľuje a je ním v plnom rozsahu viazaný. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že termín odovzdania vozidla určený v písomnej objednávke a/alebo v zmluve je len predbežným 
termínom a jeho nedodržanie nezakladá na strane prenajímateľa omeškania s tým, že ak by došlo k nedodržania tohto termínu, je 
pre začiatok doby nájmu rozhodujúci deň, keď vozidlo bolo fakticky pripravené na odovzdanie nájomcovi bez ohľadu na to, či ho 
nájomca prevzal a začal užívať. 

 
4 ODOVZDANIE A PREVZATIE VOZIDLA 

4.1 Nájomca je povinný vozidlo prevziať riadne a včas v deň, na mieste a v čase určenom prenajímateľom. Ak nie je miesto prevzatia v 
zmluve určené, bude miestom odovzdania a prevzatia sídlo akéhokoľvek autorizovaného predajcu SCANIA v Slovenskej republike, 
alebo sídlo prenajímateľa. Ak neprevezme nájomca vozidlo v počiatočný deň, je v omeškaní s prevzatím vozidla. Počiatočným 
dňom nájmu je však v tomto prípade deň, keď mal vozidlo prevziať a od tohto dňa má nájomca všetky povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú zo zmluvy, vrátane povinnosti platiť splátky nájomného a k tomuto dňu tiež prechádza na nájomcu nebezpečenstvo škody 
na vozidle. 

http://www.scania./
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4.2 Nájomca je povinný postupovať pri prevzatí vozidla s odbornou starostlivosťou. Povinnosťou nájomcu je najmä vozidlo riadne 
prezrieť a upozorniť prenajímateľa na prípadné vady a poškodenia vozidla. Pri prehliadke je nájomca povinný predovšetkým overiť 
presnú identifikáciu vozidla podľa príslušných dokladov (technický preukaz či iný jemu zodpovedajúci doklad, osvedčenie o 
evidencii a pod.), zistiť úplnosť dodávky vrátane príslušenstva, výbavy a overiť plnú funkčnosť vozidla. 

 
4.3 Pokiaľ nájomca vozidlo riadne a včas neprevezme, je prenajímateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí mať písomnú 

formu a jeho účinnosť nastáva okamihom doručenia odstúpenia nájomcovi. Na doručenie odstúpenia sa tiež vzťahujú ustanovenia 
o doručovaní podľa nižšie uvedených ustanovení týchto VZP. 

 
4.4 Prenajímateľ nie je v omeškaní s plnením zmluvných povinností, pokiaľ toto omeškanie nezavinil. Predovšetkým nie je v omeškaní, 

ak nedôjde k odovzdaniu vozidla z dôvodov na strane nájomcu alebo iných dôvodov nezávislých od vôle prenajímateľa. V týchto 
prípadoch nezodpovedá prenajímateľ za prípadnú vzniknutú ujmu a nájomca je povinný platiť včas a v plnej výške nájomné podľa 
zmluvy. 

 
5 VLASTNÍCTVO 

5.1 Vlastníkom vozidla je prenajímateľ alebo iný subjekt, ktorý splnomocnil prenajímateľa predmet nájmu ďalej prenajímať. Nájomca 
nezískava na základe tejto zmluvy žiadne právo, vlastnícky titul a ani podiel na vozidle, s výnimkou práva vozidlo počas doby 
nájmu užívať. Prenajímateľ je oprávnený požadovať, aby na vozidle bolo umiestnené po dobu trvania zmluvy označenie o jeho 
vlastníckom či inom práve alebo o vlastníckom práve tretej osoby a určiť spôsob tohto označenia a nájomca je povinný udržiavať 
toto označenie v čitateľnom stave. 

5.2 Nájomca nesmie počas trvania zmluvy vozidlo predať, previesť, darovať, ďalej prenajať, zastaviť, poskytnúť na užívanie osobe, ktorá 
nemá predpísané oprávnenie na riadenie vozidla alebo s ním inak disponovať, alebo vytvoriť k vozidlu akékoľvek zabezpečovacie 
alebo iné právo v prospech tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca je zároveň povinný 
prenajímateľa bezodkladne písomne informovať, ak akékoľvek takéto právo aj napriek tomu vznikne alebo hrozí, že vznikne. 
Nájomca je oprávnený využívať vozidlo mimo územia Slovenskej republiky len vtedy, keď je pre takéto prípady poistený. Porušenie 
všetkých vyššie uvedených povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, resp. VZP, a nájomca je povinný uhradiť všetky 
straty a náklady, ktoré by prenajímateľ v dôsledku porušenia povinnosti utrpel. 

5.3 Prenajímateľ je oprávnený zriadiť záložné právo k vozidlu v prospech tretej osoby, ktoré nebráni užívaniu vozidla nájomcom podľa 
zmluvy a týchto VZP. Nájomca súhlasí s prípadným zriadením takto vymedzeného záložného práva prenajímateľom.  

5.4 Nájomca sa zaväzuje, že na svoje vlastné náklady bude chrániť vlastnícke právo a nároky prenajímateľa voči všetkým osobám 
uplatňujúcim si nároky proti alebo prostredníctvom nájomcu a zaväzuje sa odškodniť a odškodňovať prenajímateľa v súvislosti s 
akoukoľvek škodou či ujmou, ktorá by prenajímateľovi z porušenia tohto záväzku nájomcu prenajímateľovi vznikla. 

5.5 Nájomca súhlasí s tým, aby prenajímateľ nainštaloval do predmetu nájmu technické zariadenie, ktoré mu umožní kedykoľvek 
monitorovať polohu a pohyb predmetu nájmu. 

 

6 PREVÁDZKA A POUŽITIE VOZIDLA 

6.1 Nájomca je oprávnený užívať vozidlo výhradne s odbornou starostlivosťou a riadnym spôsobom a v rozsahu danom charakterom 
zariadenia, technickými podmienkami, pokynmi a návodmi dodávateľa na obsluhu a príslušnými normami a predpismi platnými 
pre prevádzku daného vozidla a používať ho na účely, na ktoré bolo vyrobené. 

6.2 Nájomca je povinný zabezpečovať údržbu vozidla podľa odporúčaných postupov prenajímateľa alebo iného vlastníka vozidla v jeho 
značkových alebo ním autorizovaných servisoch. Nájomca je povinný udržiavať vozidlo v bezchybnom stave. Náhradné diely 
použité pri vykonávaní údržby sa stanú súčasťou vozidla a majetkom prenajímateľa. 

 
6.3 Nájomca je povinný starať sa o vozidlo tak, aby na ňom nevznikla škoda. V prípade, že dôjde k poruche alebo poškodeniu vozidla, 

je nájomca povinný o tom bezodkladne informovať prenajímateľa a tolerovať obmedzenia používania vozidla v rozsahu potrebnom 
na vykonanie záručných opráv; v prípade, že dôjde k poruche alebo poškodeniu vozidla z dôvodu na strane nájomcu, je nájomca aj 
v čase vykonávania opráv, ktoré bránia používaniu vozidla, povinný hradiť riadne a včas mesačné splátky nájomného a všetky 
ďalšie záväzky. 

6.4 Nájomca je povinný na vlastné náklady odstrániť škody na vozidle vzniknuté počas trvania zmluvy, pokiaľ ich odstránenie nie je 
zabezpečené poskytovanou zárukou alebo poistnou zmluvou a informovať o tom prenajímateľa bez zbytočného odkladu; nájomca 
je však vždy povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vozidle vzniknuté jeho zavinením alebo z dôvodu, ktorý možno 
pripísať nájomcovi, a to buď uvedením vozidla do stavu, v akom ho nájomca od prenajímateľa prevzal, a ak to nie je možné, 
nahradením škody prenajímateľovi v peniazoch. Týmito ustanovením nie je dotknuté právo prenajímateľa požadovať od nájomcu 
úhradu inej ujmy vzniknutej z dôvodu na strane nájomcu, právo prenajímateľa požadovať od nájomcu uhradenie nájomného, 
zmluvných pokút ani iných záväzkov. 

6.5 Nájomca je povinný odškodniť prenajímateľa za akúkoľvek stratu, nároky, žaloby, náklady, výdavky, škody a zodpovednosť 
akéhokoľvek druhu, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s nájomným vzťahom a prevádzkovaním a užívaním vozidla. 

6.6 Nájomca nebude vykonávať a nedovolí, aby sa robili akékoľvek zmeny (s výnimkou zmien pri bežnom priebehu opráv a údržby) 
alebo úpravy na vozidle bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a akékoľvek takto povolené zmeny alebo úpravy 
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na vozidle, alebo jeho znehodnotenie, ktoré nemôže byť jednoducho odstránené tak, aby nebola znehodnotená pôvodne zamýšľaná 
funkcia alebo znížená hodnota vozidla, sa stanú súčasťou vozidla a majetkom prenajímateľa. Všetky náhrady, opravy a obnovy 
vykonané na vozidle alebo akejkoľvek jeho časti s týmto vykonaním sa stanú vlastníctvom prenajímateľa (a to bez ohľadu na to, 
kedy k nim dôjde). Výnimku tvorí satelitné sledovacie zariadenie, s ktorého zabudovaním prenajímateľ týmto súhlasí a zároveň 
prehlasuje, že sa nestane vlastníctvom prenajímateľa. 

 
6.7 Vykonaním úprav vozidla nájomcom nevzniká nájomcovi právo požadovať od prenajímateľa náhradu vynaložených nákladov. 

6.8 Prenajímateľ je oprávnený požadovať v prípade ukončenia zmluvy odstránenie úprav, ku ktorým nedal súhlas, a uvedenie vozidla 
nájomcom do pôvodného stavu na jeho náklady. 

6.9 Nájomca podpisom zmluvy vyslovuje svoj súhlas s tým, že prenajímateľ má právo kedykoľvek skontrolovať stav a umiestnenie 
vozidla. Nájomca sa zaväzuje, že zamestnancovi či inému zástupcovi prenajímateľa umožní za účelom vykonania kontroly podľa 
predchádzajúcej vety prístup k vozidlu vrátane s tým súvisiacim vstupom do svojej prevádzkarne alebo sídla, a to v rozsahu a na 
čas nevyhnutne potrebný na vykonanie kontroly. Nájomca je zároveň povinný dodať na žiadosť prenajímateľa všetky údaje potrebné 
na uskutočnenie kontroly vozidla, a to do 3 dní od doručenia takejto žiadosti. 

6.10 Technický preukaz vozidla bude uložený u prenajímateľa. V prípade nutnosti môže nájomca požiadať prenajímateľa o požičanie 
technického preukazu. Nájomca je povinný prenajímateľovi technický preukaz vrátiť včas na základe výzvy prenajímateľa, a to v 
lehote bez zbytočného odkladu po doručení tejto výzvy.  

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY VOZIDLA. UPLATŇOVANIE NÁROKOV Z VÁD. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY. 

7.1 Nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na nájomcu počiatočným dňom nájmu. Ak vznikne z dôvodu na strane nájomcu 
prenajímateľovi povinnosť nahradiť akejkoľvek tretej osobe ujmu, je nájomca povinný nahradiť túto ujmu prenajímateľovi v plnej 
výške bez zbytočného odkladu po doručení výzvy prenajímateľa k jej úhrade. 

7.2 V prípade vzniku ujmy tretím osobám v súvislosti s prevádzkou vozidla je nájomca povinný neodkladne vykonať všetky opatrenia 
vrátane tých, ktoré by bol inak povinný vykonať prenajímateľ, aby nároky (hlavne nároky na poistné plnenie) zostali zachované a 
ujmy spôsobené tretím osobám boli čo najnižšie. Okrem toho je nájomca povinný písomne informovať prenajímateľa ihneď od 
vzniku ujmy o jej vzniku. Ak by z akýchkoľvek dôvodov neboli ujmy úplne alebo čiastočne uhradené a uhradiť by ich mal podľa 
zákona prenajímateľ, je nájomca povinný takúto ujmu prenajímateľovi na základe jeho výzvy uhradiť v plnej výške. 

 
7.3 Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za žiadne ujmy, ktoré vznikli z dôvodu nedostatkov alebo fungovania vozidla (prevádzkové 

riziká) a to v najširšom  prípustnom rozsahu podľa platných právnych predpisov, v ostávajúcej časti zodpovedá najviac do výšky 
500 EUR. Nájomca nie je oprávnený voči prenajímateľovi uplatňovať náhradu ujmy, ktorá mu vznikla v súvislosti s odstránením 
nedostatkov na vozidle, prípadne v súvislosti s odstavením vozidla z prevádzky. 

 
7.4 Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečiť výrobcom požadované alebo odporúčané garančné aj pogarančné prehliadky 

a ihneď po vzniku potreby opravy vozidla aj takéto opravy. Všetky prehliadky a opravy vozidla je nájomca povinný zaistiť 
v autorizovaných strediskách prenajímateľa či iného vlastníka vozidla, ak v Slovenskej republike existujú; ak takéto stredisko 
v Slovenskej republike neexistuje, je povinný zabezpečiť aspoň použitie originálnych náhradných dielov. 

 
7.5 Ak nebude vozidlo vrátené prenajímateľovi (a prenajímateľom prijaté) spôsobom definovaným v článku 13 týchto VZP, nesie 

nájomca najmä riziko škody, krádeže alebo zničenia vozidla, vrátane prepadnutia, zabavenia, vyvlastnenia alebo odňatia držania 
(ďalej len „prípad straty“), a to aj po uplynutí doby nájmu až do okamihu riadneho vrátenia a prevzatia vozidla. Prípad straty 
nezbavuje nájomcu záväzku platiť nájomné riadne a včas. 

7.6 Ak nastane prípad straty, nájomca je povinný písomne informovať prenajímateľa o tejto skutočnosti, a to bezodkladne, najneskôr 
však do 3 pracovných dní odo dňa, keď prípad straty nastal, a podľa rozhodnutia prenajímateľa nájomca (i) uvedie vozidlo na 
vlastné náklady do dobrého a prevádzkyschopného stavu a ak to nie je možné, napr. v dôsledku krádeže, zničenia, zabavenia alebo 
prepadnutia vozidla, nahradí prenajímateľovi všetku vzniknutú ujmu, vždy však najmenej v rozsahu trhovej ceny vozidla v dobe 
jeho odovzdania nájomcovi, alebo (ii) bezodkladne zaplatí prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa súhrnu zostatkového nájomného 
a všetkých ostatných súm splatných za celú zostávajúcu dobu nájmu. Prenajímateľ je ďalej oprávnený požadovať od nájomcu 
úhradu daňových strát a daňovo neoprávnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s akýmkoľvek prípadom straty. V prípade, 
že platné zákony alebo akékoľvek daňové predpisy ukladajú prenajímateľovi povinnosť odviesť celú alebo časť DPH štátu 
(správcovi dane), a to v prípade straty predmetu nájmu alebo inej skutočnosti, ktorá môže nastať počas trvania zmluvy, je nájomca 
povinný uhradiť celú sumu prenajímateľovi, a to na základe predloženého vyúčtovania. 

7.7 V prípade vzniku škody na vozidle, ktorého oprava si vyžaduje náklady blížiace sa, rovnajúce sa alebo prekračujúce trhovú alebo 
obvyklú cenu vozidla, sa o vozidle hovorí ako o vraku vozidla (ďalej len „vrak“). Do okamihu rozhodnutia prenajímateľa o spôsobe 
naloženia s vrakom je nájomca povinný vrak na svoje náklady zabezpečiť pred poškodením, rozkrádaním alebo iným 
znehodnotením vrátane škôd vznikajúcich vplyvom poveternostných podmienok. Predajná cena vraku je použitá prenajímateľom 
na úhradu jemu vzniknutých škôd, prípadne ku vzájomnému započítaniu pohľadávok a záväzkov vzniknutých z nájomného vzťahu. 
Predajnú cenu vraku stanovuje prenajímateľ alebo poisťovateľ. 

 

7.8 Výnos z akéhokoľvek vyplateného poistného plnenia týkajúceho sa vozidla bude použitý podľa voľby prenajímateľa na: 
(a) výmenu alebo opravu vozidla s tým, že v takom prípade zostávajú všetky záväzky nájomcu voči prenajímateľovi nedotknuté, 

alebo    
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(b) na zaplatenie všetkých záväzkov nájomcu vyplývajúcich zo zmluvy, rovnako tak ako aj z akýchkoľvek iných zmlúv 
uzatvorených medzi prenajímateľom a nájomcom. Ak by suma takého poistného plnenia bola vyššia ako záväzky nájomcu 
podľa zmluvy, prenajímateľ prevedie taký rozdiel nájomcovi podľa jeho pokynov. 

 
8 ZÁRUČNÉ A SERVISNÉ PODMIENKY 

8.1 Prenajímateľ nezodpovedá za záväzok, nárok, stratu, škodu alebo náklady priamo alebo nepriamo spôsobené nájomcovi vozidlom alebo 
v súvislosti s jeho prevádzkou alebo používaním, alebo za nedostatok alebo vadu vozidla, jeho prevádzku, údržbu alebo opravu. 

8.2 Nájomca je povinný oboznámiť sa so servisnými a záručnými podmienkami dodávateľa vozidla a riadiť sa nimi. 

 
9. POISTENIE 

9.1 Prenajímateľ si ponecháva právo v plnej miere rozhodovať o rozsahu a spôsobe poistenia vzťahujúceho sa na vozidlo. Ku každej 
zmluve musí byť dohodnuté havarijné poistenie typu All Risk, a takisto aj poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou 
motorového vozidla (ďalej len „zákonné poistenie“). Nájomca je povinný vyžiadať si akékoľvek informácie a písomné dokumenty, 
ktoré sú nevyhnutné na získanie všetkých informácií o rozsahu poistnej ochrany a na prevádzku a užívanie vozidla. Nájomca nie je 
oprávnený zmeniť podmienky poistenia, poistníka, poisteného, rozsah poistného krytia, poistnú sumu, spoluúčasť, ako aj ďalšie 
parametre poistenia bez súhlasu prenajímateľa. 

 
9.2 Prenajímateľ je zodpovedný za to, že rozsah stanoveného poistného krytia zodpovedá skutočnej poistnej potrebe vrátane toho, 

že poistná suma nie je nižšia ako hodnota poisteného vozidla. Nájomca v prípade poistenia dbá hlavne na jeho územný rozsah, 
osobitné používanie vozidla (ADR, s právom prednosti v jazde a pod.), špeciálne nadstavby, hydraulické ramená, žeriavy, sklápačky 
a pod. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi všetky okolnosti, v ktorých bude vozidlo používané a upozorniť ho na 
technickú špecifikáciu vyžadujúcu osobitné pripoistenie alebo úpravu poistného krytia. Nájomca prehlasuje, že bol riadne 
oboznámený a súhlasí s údajom o poistnej hodnote, a to predovšetkým, či je vozidlo poistené na obstarávaciu cenu s DPH alebo na 
obstarávaciu cenu bez DPH, takisto bol oboznámený s výlukami a obmedzeniami v poistných podmienkach, ako aj v iných 
ustanoveniach v podmienkach poistenia. Nájomca prehlasuje, že prevzal písomnú verziu podmienok poistenia.  

9.3 Všetky náklady na poistenie (poistné) a takisto aj náklady spojené s uzatvorením, správou, udržovaním a zmenami poistenia hradí 
voči poistníkovi prenajímateľ. Nájomca má tieto služby zahrnuté už v kalkulácii ceny nájmu. Menu, v ktorej sa predpisuje poistné, 
určuje prenajímateľ. Prípadné finančné straty spôsobené vplyvom pohybu alebo zmeny kurzu meny hradí prenajímateľ. 
Prenajímateľ je oprávnený predpísané poistné zvyšovať o DPH, ak tak ustanovuje príslušný právny predpis alebo ak tak odporučí 
prenajímateľov audítor, alebo ak je to v záujme pravidla opatrnosti. Prenajímateľ je oprávnený požadovať a nájomca sa zaväzuje 
uhradiť zvýšené poistné, ak došlo k jeho navýšeniu, a to aj v priebehu trvania zmluvy. 

9.4 Poistné udalosti a vzniknuté škody je povinný riešiť aktívne a samostatne nájomca, pričom poskytuje príslušnému poisťovateľovi 
maximálnu súčinnosť. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek poistnú udalosť a vzniknutú škodu 
na vozidle alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou. Nájomca je povinný riadiť sa príslušnými poistnými podmienkami, ktoré 
nadobudol od prenajímateľa a takisto tak postupovať podľa písomných a ústnych pokynov prenajímateľa. Nájomca súhlasí s tým, 
že akékoľvek poistné plnenia vzťahujúce sa k vozidlu, alebo k zmluve budú vyplatené v prospech prenajímateľa. V prospech 
nájomcu alebo tretích osôb bude poistné plnenie vyplatené len so súhlasom prenajímateľa. Prenajímateľ je oprávnený poistné 
plnenie použiť obdobným spôsobom ako zálohu; článok 10.2 týchto VZP sa na použitie poistného plnenia primerane uplatní. 
Nájomca je povinný na svoje náklady odstrániť škodlivé následky prípadnej dopravnej nehody alebo havárie a vždy sa postarať 
o odťah, bezpečné uskladnenie a opravu poškodeného vozidla. Prípadný rozdiel medzi výškou poistného plnenia a výškou 
skutočných nákladov za opravu hradí nájomca. Pri udalosti, ktorá má za následok trvalé vyradenie vozidla z prevádzky, má 
prenajímateľ právo požadovať od nájomcu úhradu všetkých neuhradených splátok nájomného za dobu, na ktorú bola zmluva 
uzavretá, vrátane splátok, ktoré nie sú ešte splatné, a to bez ohľadu na vymáhanie poistného plnenia. Nájomca je povinný takto 
vzniknutý záväzok uhradiť do 7 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky od prenajímateľa. 

9.5 Prenajímateľ môže rozhodnúť o zmene režimu poistenia aj v priebehu trvania zmluvy, ak na to existujú vážne dôvody.  

9.6 Poistenie, ktoré sa priamo nevzťahuje na vozidlo, môže byť súčasťou produktovej ponuky finančných služieb prenajímateľa (ďalej 
len „doplnkové poistné produkty“). Ide predovšetkým o poistné produkty s krytím finančných rizík, životného poistenia, 
cestovného poistenia alebo skupiny produktov poistenia podnikateľských rizík. Podmienky takýchto poistení sú špecifikované 
v príslušnom dodatku zmluvy alebo v poistnej zmluve a súvisiacich dohodách s poisťovateľom. Ak je poistné za doplnkové poistné 
produkty hradené spoločne s nájomným alebo v rámci zmluvy účtované prenajímateľom a platené nájomcom, potom sa na takéto 
poistenie vzťahujú aj ostatné ustanovenia týchto podmienok o poistnom a poistení. 

9.7 Ak zmluva neurčuje inak, je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zaplatenie zmluvnej pokuty za porušenie jeho 
zmluvných povinností v nasledujúcich prípadoch: 
(a) za porušenie povinnosti nájomcu prevziať riadne a včas vozidlo uvedené v článku 4.1 VZP - zmluvnú pokutu vo výške jedného 

mesačného nájomného vrátane DPH; 
(b) v prípade nesplnenia povinností nájomcu podľa článku 6.9 VZP - zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý jednotlivý 

prípad porušenia ktorejkoľvek z týchto povinnosti; 
(c) v prípade omeškania nájomcu s vrátením technického preukazu podľa článku 6.10 VZP - zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR 

za každý deň omeškania nájomcu s jeho vrátením; 
(d) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti stanovenej v článku 11.8 VZP - zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za každý 

deň omeškania a za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti; 
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(e) v prípade akéhokoľvek porušenia VZP alebo zmluvy, v dôsledku ktorého dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy podľa bodu 
12.2 VZP - zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za každý jednotlivý prípad; 

(f) v prípade nedodržania záväzku nájomcu vrátiť vozidlo prenajímateľovi v stanovenom termíne a v stave zodpovedajúcom 
obvyklému opotrebeniu a podmienkam stanoveným v zmluve a vo VZP - zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za každý 
jednotlivý prípad a za každý deň omeškania. 

 
 Uhradenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nárokov prenajímateľa na úrok z omeškania a náhradu škody. Zmluva môže ustanoviť 

ďalšie prípady, keď je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu. Ak nie je výslovne v zmluve uvedené inak, 
neobmedzuje takéto dohodnutia zmluvnej pokuty uvedené v týchto VZP. 

 
9.8 Nájomca je povinný dodržiavať podmienky poistnej zmluvy a tiež bezodkladne oznámiť každú škodovú alebo poistnú udalosť 

(a) prenajímateľovi doporučeným listom do 3 dní odo dňa jej zistenia,  
(b) ďalej osobe poverenej prenajímateľom správou poistných udalostí, ak prenajímateľ takú osobu určil a 
(c) tiež aj poisťovni.  

 Ďalej je nájomca povinný zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady potrebné na vyplatenie poistného plnenia poisťovateľom.  

9.9 Prípadný rozdiel medzi výškou poistného plnenia a výškou skutočných nákladov za opravu alebo výškou škody hradí nájomca. 

 
10. NÁJOMNÉ 

10.1 Mesačné splátky nájomného sa platia vždy na mesiac dopredu. Mesačné splátky sú splatné ku dňu určenému v zmluve, splátkovom 
kalendári alebo faktúre. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné vo výške a spôsobom určeným v zmluve alebo podľa príslušnej 
faktúry. Nájomné je zaplatené riadne a včas, keď je vo výške stanovenej v zmluve, splátkovom kalendári alebo faktúre pripísané 
na bankový účet prenajímateľa najneskôr v deň určený zmluvou, alebo faktúrou ako deň splatnosti nájomného. Ak nie je taký deň 
pracovným dňom, považuje sa za deň splatnosti najbližší predchádzajúci pracovný deň. Neplnenie tejto povinnosti bude považované 
za podstatné porušenie povinností nájomcu podľa zmluvy a týchto VZP. 

10.2 Nájomca je povinný uhradiť zálohu na nájom a ďalšie plnenie zo zmluvy najneskôr do dňa odovzdania vozidla určeného v zmluve, 
inak nie je prenajímateľ povinný odovzdať vozidlo nájomcovi. Ak nie je v zmluve výslovne stanovené inak alebo ak sa nedohodne 
prenajímateľ s nájomcom inak, je prenajímateľ oprávnený použiť nájomcom uhradenú zálohu na úhradu akéhokoľvek dlhu nájomcu 
vyplývajúceho zo zmluvy, a to najmä, nie však výlučne, na úhradu dlžných mesačných splátok nájomného vrátane úrokov z 
omeškania, súm za najazdené nadlimitné kilometre, zmluvných pokút, opráv vozidla či náhrady škody; použitím zálohy na úhradu 
týchto dlhov nezanikajú dlhy vo výške, v ktorej prevyšujú výšku zálohy poskytnutej nájomcom. Ak nie je v zmluve výslovne 
stanovené inak, má nájomca nárok na vrátenie zálohy alebo jej časti, ktorá nebola použitá na úhradu nájomcových dlhov podľa 
predchádzajúcej vety až potom, keď budú z jeho strany v plnej výške uhradené všetky jeho záväzky voči prenajímateľovi.  

10.3 Nájomca sa zaväzuje v prípade oneskorenia s platbou nájomného zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % 
za každý deň omeškania z každej dlžnej sumy podľa zmluvy a splátkového kalendára alebo faktúry. Nájomca sa zaväzuje platiť 
nájomné a všetky ďalšie sumy splatné podľa zmluvy v plnej výške, bez akejkoľvek zrážky, zápočtu, protipohľadávky alebo odkladu. 
Všetky peňažné záväzky nájomcu voči prenajímateľovi trvajú aj po ukončení zmluvy. Okrem toho sa nájomca zaväzuje uhradiť 
prenajímateľovi náklady, ktoré vznikli navyše vymáhaním dlhov alebo iných opatrení súvisiacich s vymáhaním dlhov. Okrem toho 
sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi administratívny poplatok vo výške nákladov a hotových výdavkov, ktoré vzniknú 
prenajímateľovi v súvislosti s omeškaním nájomcu. Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody. Pokiaľ nie je 
stanovené prenajímateľom písomne inak, budú platby na základe zmluvy platené na bankový účet prenajímateľa uvedený v zmluve, 
splátkovom kalendári alebo na faktúre. 

10.4 Nájomca bude spoločne s každou mesačnou splátkou alebo inou platbou určenou v zmluve platiť prenajímateľovi daň z pridanej 
hodnoty, a to v aktuálnej výške v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

10.5 Pokiaľ platby podľa zmluvy budú vykonávané inkasným spôsobom platieb, je nájomca povinný poskytnúť prenajímateľovi súhlas 
s inkasovaním inkasných príkazov; nedostatok takého súhlasu však ide na ťarchu nájomcu a prenajímateľ v takom prípade nie je v 
omeškaní. Súhlas s inkasovaním inkasných príkazov musí byť potvrdený bankou nájomcu určenou v zmluve, nedostatok takého 
súhlasu však ide na ťarchu nájomcu a prenajímateľ v takom prípade nie je v omeškaní.  

10.6 Nájomca nie je v žiadnom prípade oprávnený bez dohody s prenajímateľom k započítaniu alebo zadržaniu splátok nájomného. 
Zmeniť výšku splátok nájomného je oprávnený výlučne prenajímateľ, a to najmä v prípade, ak v priebehu účinnosti zmluvy dôjde 
k zmene sadzieb poistného. V takom prípade je prenajímateľ povinný písomne oznámiť nájomcovi najneskôr do siedmich (7) 
pracovných dní, odkedy sa o potrebe zmeny výšky nájomného dozvedel. Nájomca je oprávnený najneskôr do troch (3) pracovných 
dní od obdŕžania písomného oznámenia prenajímateľa o zmene výšky nájomného zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden 
mesiac, v takom prípade je povinný vrátiť vozidlo ku dňu výpovede.  

10.7 Prenajímateľ je oprávnený započítať platbu nájomcu ku ktorejkoľvek sume splatnej prenajímateľovi; uvedené platí len 
za predpokladu, že nájomca jasne neurčí, pre ktorú splatnú sumu má byť platba započítaná. Toto oprávnenie nájomcu zaniká 
v okamihu, keď sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek plnením voči prenajímateľovi. 

10.8 V prípade ohrozenia návratnosti finančných prostriedkov použitých prenajímateľom na zabezpečenie vozidla alebo pri zhoršení 
zabezpečenia záväzkov nájomcu počas trvania zmluvy má prenajímateľ právo požadovať od nájomcu dodatočné zabezpečenie 
týchto záväzkov, a to až do celkovej výšky pohľadávky zo zmluvy vrátane príslušenstva. 
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11. NÁSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN. POPLATKY, POKUTY, NÁROKY. 

11.1 Podľa ustanovení zmluvy je nájomca povinný uhradiť všetky poplatky a registračné náklady a ďalšie oprávnené náklady požadované 
ktoroukoľvek stranou, ktoré súvisia s držaním, užívaním a prevádzkovaním vozidla. Pokiaľ budú také poplatky, výdavky alebo 
náklady zaplatené prenajímateľom, nájomca ich uhradí prenajímateľovi na požiadanie a bez odkladu. 

11.2 V prípade ak je predmetom nájmu v zmysle zmluvy motorové vozidlo, daň z motorových vozidiel po dobu nájmu bude hradená 
prenajímateľom. Prenajímateľ je povinný platiť daň z motorových vozidiel podľa platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

 
11.3 Nájomca zabezpečí, aby vodič vozidla bol držiteľom vodičského oprávnenia a ďalších osvedčení vyžadovaných na prevádzku tohto 

typu vozidla. Nájomca je povinný umožniť riadne preškolenie vodičov podľa programu Scania Optimum jazda podľa aktuálnej 
ponuky prenajímateľa. 

11.4 Rozhlasové a televízne poplatky podľa zákona č. 340/2012 Zb. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou 
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hradí prenajímateľ. Nájomca je povinný úhradu týchto poplatkov nahradiť 
prenajímateľovi. Rozhlasové a televízne poplatky sú zahrnuté do mesačných splátok nájomného.  

 
11.5 Porušenie povinností nájomcu vyplývajúcich zo zmluvy alebo z týchto VZP zakladá právo prenajímateľa na zmluvnú pokutu podľa 

týchto VZP, ak nie je v zmluve uvedené inak. 

11.6 Ak nie je v zmluve stanovené inak, úrok z omeškania pri porušení povinnosti platiť riadne a včas splátky nájomného predstavuje 
0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania nájomcu a jeho úhradou nie je nijako dotknutý nárok prenajímateľa na zmluvnú 
pokutu a náhradu ujmy.  

11.7 Porušenie povinností zo zmluvy zo strany nájomcu má okrem zmluvných pokút za následok tiež povinnosť nahradiť prenajímateľovi 
majetkovú aj nemajetkovú ujmu. Žiadnou zmluvnou pokutou podľa týchto VZP nie je dotknuté právo na náhradu škody, t. j. 
prenajímateľ má vždy nárok na náhradu celej utrpenej ujmy, a to aj do výšky presahujúcej výšku zmluvnej pokuty dohodnutej 
zmluvnými stranami pre porušenie povinnosti nájomcu, z ktorej škoda vznikla. 

11.8 V prípade, keď je nájomca v omeškaní s úhradou, hoci jednej mesačnej splátky nájomného alebo akéhokoľvek iného peňažného 
dlhu, ktorý je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi na základe zmluvy, dlhšie ako 7 dní po splatnosti, či ak nastanú okolnosti 
predvídané v článku 12.2 týchto VZP, je prenajímateľ oprávnený vozidlo nájomcovi zadržať alebo odstrániť, prípadne ho vyradiť 
z činnosti až do doby, keď nájomca svoj dlh v plnej výške prenajímateľovi uhradí. Nájomca je v takom prípade povinný poskytnúť 
prenajímateľovi všetku potrebnú súčinnosť a strpieť správanie prenajímateľa súvisiace s odobratím vozidla, najmä dopraviť vozidlo 
na miesto určené prenajímateľom, a to do troch pracovných dní po odoslaní výzvy prenajímateľa urobenej na kontaktné údaje 
nájomcu podľa zmluvy. Zadržaním, odobratím ani vyradením vozidla z činnosti nájom nezaniká a nájomca je aj naďalej povinný 
plniť všetky svoje záväzky riadne a včas, a to vrátane úhrady mesačných splátok nájomného. Na vylúčenie prípadných pochybností 
zmluvné strany výslovne uvádzajú, že nájomca je povinný hradiť riadne a včas mesačné splátky nájomného aj za dobu, keď je 
vozidlo prenajímateľom zadržané, odobraté alebo vyradené z činnosti. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo prenajímateľa 
zmluvu v týchto prípadoch vypovedať alebo od zmluvy odstúpiť. Náklady vzniknuté prenajímateľovi odobratím vozidla nesie 
nájomca.  

11.9 Nájomca súhlasí s informovaním členov Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky , resp. aj tretích osôb o 
prípadnom porušení jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane odovzdania jeho osobných údajov na tento účel. 

11.10 Ak má nájomca s prenajímateľom uzavretých niekoľko zmlúv a neplatí splátky nájomného alebo iné peňažné záväzky z niektorej 
z nich riadne a včas, je prenajímateľ oprávnený nepreviesť na nájomcu práva, ktoré mu vznikli z riadneho plnenia iných zmlúv. 

12. UKONČENIE ZMLUVY 

12.1 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, prípadne ak nedôjde k ukončeniu zmluvy dohodou zmluvných strán, zmluva sa končí: 

 i) uplynutím dohodnutej doby nájmu; 
ii) trvalým vylúčením vozidla z činnosti a zaplatením všetkých splátok nájomného, pričom nájomca je povinný odstrániť vozidlo 
podľa dispozícií prenajímateľa; 
iii) krádežou vozidla a zaplatením všetkých splátok nájomného. 

 
12.2 Okrem prípadov uvedených v zmluve je prenajímateľ oprávnený ukončiť zmluvu výpoveďou, zadržať a odobrať nájomcovi vozidlo, 

ak nastane niektorá z nasledujúcich skutočností: 
 

i) ak nájomca urobil voči prenajímateľovi ohľadom zmluvy nepravdivé vyhlásenie alebo mu poskytol nepravdivé informácie; 
ii) ak nájomca podstatným spôsobom porušuje zmluvu, najmä, nie však výlučne, ak užíva vozidlo v rozpore so zmluvou; 
iii) ak bol proti nájomcovi podaný návrh na začatie konkurzného konania, a to buď samotným nájomcom, alebo ktoroukoľvek inou 
osobou, alebo ak nájomca písomne uzná svoju neschopnosť uhradiť splatné dlhy; 
iv) ak nájomca ukončí všetku svoju obchodnú činnosť alebo podstatnú časť tejto obchodnej činnosti alebo ak predá alebo stratí 
všetok svoj majetok, ktorý slúži na prevádzkovanie tejto činnosti, alebo ak stratí alebo predá podstatnú časť tohto majetku; 
v) ak nastane akákoľvek iná okolnosť, ktorá podľa názoru prenajímateľa môže viesť k neschopnosti nájomcu plniť povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy; 

http://www.scania./


  

  
 

   

  
 

 

 

 

8 (10) 

Scania Slovakia s.r.o. 
Diaľničná cesta 4570/2A,  
903 01 Senec 
www.scania.sk 
 

Tel.: +421 2 482 083 11 
www.scania.sk 
IČ DPH: SK2020261144 
 

IČO: 35826649 
DIČ: 2020261144 
OR OS Bratislava I.Oddiel Sro. 
Vložka č. 25566/B 
 

vi) ak sa nájomca nestará riadne o vozidlo alebo ho užíva v rozpore s účelom používania a technickou dokumentáciou tak, že 
prenajímateľovi vznikla škoda alebo mu hrozí značná škoda; 
vii) ak zomrel nájomca, keď ide o nájom pre fyzickú osobu; 
viii) ak nájomca – obchodná spoločnosť – prijme rozhodnutie o svojom zrušení bez právneho nástupcu alebo o jej zrušení rozhodne 
súd; 
ix) ak má nájomca s prenajímateľom uzavretých niekoľko zmlúv o nájme a ak neplatí splátky nájomného alebo iné peňažné záväzky 
z niektorej z nich riadne a včas, je prenajímateľ oprávnený vypovedať všetky alebo ktorúkoľvek zo zmlúv o nájme uzavretých s 
nájomcom; 
ix) ak dôjde k premiestneniu sídla alebo trvalého bydliska nájomcu mimo územia Slovenskej republiky. 
 

12.3 Výpoveď zmluvy musí byť urobená písomne a zaslaná na kontaktné údaje druhej zmluvnej strany. Výpoveď je účinná okamihom 
jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.4 Vypovedanie zmluvy prenajímateľom nezbavuje nájomcu povinnosti uhradiť prenajímateľovi: 

i) všetky nezaplatené splátky nájomného za dobu, na ktorú bola zmluva uzatvorená, výdavky prenajímateľa spojené s ukončením 
zmluvy, zmluvné pokuty a náhradu majetkovej aj nemajetkovej ujmy; a 
ii) všetkých ostatných dlhov nájomcu, ktoré mu vzniknú voči prenajímateľovi v súvislosti s porušením zmluvy nájomcom a neboli 
uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach. 

12.5 Prenajímateľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo zmluvy, na tretiu osobu. Nájomca vyslovuje podpisom zmluvy 
súhlas s takýmto postúpením.  

12.6 V prípade, že nájomca odstúpi od zmluvy v čase pred odovzdaním vozidla, je povinný uhradiť prenajímateľovi odstupné vo výške 
jedného mesačného nájmu. Uhradenie odstupného sa nijako nedotýka nárokov prenajímateľa na náhradu ujmy, úhrady zmluvných 
pokút ani iných záväzkov nájomcu. 

12.7 Ak nie je v zmluve uvedené inak, je nájomca povinný po ukončení nájmu, alebo na základe výzvy prenajímateľa podľa týchto VZP, 
na svoje vlastné riziko a náklady, bezodkladne vrátiť prenajímateľovi vozidlo (spolu so všetkými dokumentmi a dokladmi 
potrebnými na jeho používanie a prevádzku) v rovnakom stave ako pri jeho odovzdaní (s ohľadom na bežné opotrebovanie a podľa 
podmienok uvedených v článku 13) a spĺňajúcom požiadavky všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, a to na miesto a 
v čase určenom prenajímateľom.  

12.8 Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi vozidlo v pôvodnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak nájomca túto 
svoju povinnosť poruší, je prenajímateľ oprávnený uviesť vozidlo do tohto stavu na náklady nájomcu, ktoré mu následne 
vyfakturuje. Prenajímateľ nie je nájomcovi zodpovedný za žiadnu prípadnú škodu, ktorá by týmto mohla vzniknúť. 

 

13. VRÁTENIE VOZIDLA 

13.1 V priebehu doby nájmu je nájomca povinný dodržiavať ustanovenia Programu opráv a údržby. Ak nájomca nezaplatí ktorúkoľvek 
sumu podľa zmluvy riadne a včas alebo ak bude nájom ukončený, potom nájomcovi zanikne oprávnenie pre predmetné vozidlo 
využívať výhody plynúce z príslušných ustanovení Programu opráv a údržby. 

 
13.2 Nájomca je povinný vrátiť vozidlo prenajímateľovi spoločne s príslušenstvom a súčasťami za nižšie uvedených podmienok (bez 

ohľadu na to, či ide o riadne alebo predčasné vrátenie vozidla): 
 
Všeobecné podmienky vrátenia 
i) vozidlo musí mať tú istú technickú špecifikáciu ako bola pôvodná; 
ii) vozidlo musí byť vrátené s platnou STK/EK v súlade so zákonnými požiadavkami Slovenskej republiky; 
iii) musia byť vrátené všetky potrebné zákonné dokumenty vrátane platného povinného zmluvného poistenia a servisnej knižky; 
iv) spoločne s vozidlom musí byť vrátené všetko zákonné príslušenstvo v dobrom technickom stave vrátane platných potrebných 
osvedčení; 
v)  vozidlo musí byť vrátené v dobrom technickom stave zodpovedajúcom obvyklému opotrebeniu s riadne realizovanými 
servisnými prehliadkami; 
vi) interiér aj exteriér vozidla musia byť dôkladne vyčistený a zbavený poškodenia a korózie; 
vii) exteriér kabíny musí byť bez poškodenia, dvere, okná a všetky ďalšie mechanizmy musia riadne fungovať; 
viii)  čalúnenie, nástroje, prístroje a ovládanie vozidla musia byť nepoškodené a zbavené trhlín, rezov, škrabancov alebo inej formy 
poškodenia; 
ix) všetky prístroje a autorádio s vybavením musia riadne fungovať; 
x)  skla, okná a sklíčka svetiel nesmú byť poškodené, rozbité alebo poškriabané; 
xi) hnacie ústrojenstvo musí fungovať efektívne, bez nadmernej spotreby paliva, oleja alebo chladiacej kvapaliny, bez nadmernej 
hlučnosti a musí byť v dobrom stave; 
xii) všetky brzdy musia byť v spoľahlivom a prevádzkyschopnom stave; 
xiii) všetky svetlá a osvetlenie musia riadne fungovať; 
xiv) batérie musia mať pôvodnú špecifikáciu a byť schopné udržať náboj; 
xv) všetky elektrické a elektronické súčiastky musia riadne fungovať; 
xvi) všetky nálepky a štítky umiestnené nájomcom sa musia odstrániť; 
xvii) akékoľvek poškodenie vozidla musí byť odborne opravené podľa pôvodnej Scania špecifikácie; 
xviii) všetko vybavenie, súčiastky, príslušenstvo a karosérie musia byť v dobrom technickom stave a schopné bezpečnej a zákonnej 
prevádzky; 
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xix) karosérie musia byť bez poškodenia a v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebovaniu; 
xx) akékoľvek poškodenie karosérie musí byť odborne opravené podľa originálnej špecifikácie danej výrobcom; 
xxi) akékoľvek vyklápacie zariadenia, zdvíhacie plošiny, chladiace jednotky alebo iné mechanické alebo ovládacie systémy musia 
riadne fungovať; 
xxii) všetky pneumatiky, vrátane rezervnej (ak je k dispozícii), musia mať individuálnu hĺbku behúňa minimálne 7 mm, ich stav 
musí byť v súlade s bezpečnostnými, prevádzkovými a právnymi predpismi Slovenskej republiky, nesmú byť poškodené a musia 
byť rovnomerne opotrebované. 

 
13.3 Nájomca si je vedomý, že podmienky na vrátenie vozidla uvedené v bode 13.2 týchto VZP sa nepovažujú za splnené najmä, nie 

však výhradne, v prípadoch nasledujúceho poškodenia: 
 
Interiér kabíny: 
i) akékoľvek škvrny, trhliny, škrabance alebo poškodenia spôsobené ohňom na poťahu sedadiel; 
ii) roztrhané, poškodené alebo znečistené záclony alebo čalúnenie kabíny; 
iii) škvrny na textílii kabíny, ktoré nemôžu byť odstránené; 
iv) šrámy na akomkoľvek materiáli alebo povrchu kabíny; 
v) poškodenie alebo strata akéhokoľvek vybavenia, najmä termostatu, cigaretového zapaľovača; 
vi) rozbité alebo poškodené vnútorné osvetlenie; 
vii) strata, rozbitie alebo poškodenie ovládačov a/alebo vypínačov; 
viii) strata, rozbitie alebo poškodenie spínačov alebo dielov palubnej dosky; 
ix) prasknuté alebo rozbité sklíčka nástrojov alebo meradiel; 
 
Exteriér kabíny: 
i) nadmerne odretá farba; 
ii) veľké zárezy na ktoromkoľvek diele karosérie vrátane masky (širšie než 20 mm, hlbšie než 2 mm); 
iii) odretá alebo popraskaná farba, veľké škrabance a ryhy; 
iv) trhliny vo vzduchotechnike; 
v) provizórne alebo neodborné opravy ktoréhokoľvek dielu karosérie vrátane vzduchotechniky; 
vi) zahnuté, ohnuté alebo prehnuté diely karosérie naznačujúce poškodenie nehodou; 
vii) prasknutie alebo poškodenie spätných zrkadiel, slnečnej clony alebo inej exponovanej časti kabíny; 
viii) prasknuté alebo rozbité spätné zrkadlá; 
ix) väčšie poškodenie čelného skla kameňmi (aj keď neprekáža vo výhľade vodiča); 
 
Exteriér vozidla: 
i) poškodené alebo poškriabané nárazníky alebo strata akýchkoľvek dielov svetiel; 
ii) poškodenia kolies alebo strata originálnych krytov kolies Scania; 
iii) poškodené, poškriabané, rozbité alebo chýbajúce sklíčka svetiel vrátane pozičných svetiel; 
iv) poškodenie alebo zlomenie akejkoľvek časti kabíny vrátane podbehov kolies alebo schodov; 
v) poškodené, zlomené alebo chýbajúce kryty batérií, kryt tlmiča výfuku, podbehy a bočné ochranné lišty; 
vi) akékoľvek poškodenie, zváranie alebo oprava palivovej nádrže; 
vii) väčšie poškodenie podbehov kolies; 
viii)  poškodená, ohnutá alebo zlomená točňa vrátane mechanického ovládania; 
ix) poškodenie, ohnutie alebo zlomenie častí rámu; 
x) použitia iných ako Scania súčiastok, najmä zadných sklíčok svetlometov alebo zadných blatníkov; 
 
Karoséria/pomocné súčasti: 
i) poškodené alebo zlomená karoséria alebo akákoľvek jej súvisiacu časť; 
ii) roztrhané záclony alebo zničené bezpečnostné pásy; 
iii) hlboké škrabance alebo ryhy na karosérii; 
iv) provizórne alebo amatérske opravy akýchkoľvek častí karosérie. 

13.4 Prenajímateľ, predajca dodávajúceho jeho menom alebo iný predajca prenajímateľa pripraví protokol o stave vozidla 
a o najazdených kilometroch. V protokole bude opísaný stav vozidla pri jeho vrátení a v tomto protokole budú uvedené aj prípadné 
škody podľa bodu 13.3 týchto VZP. Ďalej bude v protokole uvedené, či vozidlo spĺňa kritériá obsiahnuté vyššie pod bodom 13.2 
tohto článku, počet kilometrov najazdených vozidlom a prípadné poplatky za prekročenie celkového počtu najazdených kilometrov, 
ktoré je povinný nájomca zaplatiť. Pri vrátení vozidla sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na obsahu tohto protokolu a podpíšu ho; 
v prípade, že nájomca protokol odmietne podpísať, uvedie sa do protokolu táto skutočnosť spoločne s dôvodom odmietnutia. Aj 
takto nepodpísaný protokol je však plnohodnotným protokolom pre jeho ďalšie účely. Kópia protokolu bude poskytnutá nájomcovi. 
Pre nájomcu je taký protokol záväzný vo všetkých záležitostiach, ktoré sú v ňom uvedené, a bude použitý na vyúčtovanie poplatku 
za prekročenie celkového počtu najazdených kilometrov, ktorý je tu upravený. 

 
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počet najazdených kilometrov pri odovzdaní vozidla nepresiahne zmluvne dohodnutý počet 

kilometrov v zmluve o nájme (ďalej len „celkový počet km“), v prípade, že nájomca užívaním vozidla prekročí celkový počet 
kilometrov, je povinný prenajímateľovi uhradiť sumu, ktorá je daná zmluvou o nájme a ktorá určuje sumu za najazdené kilometre 
nad uvedený maximálny kilometrový rámec v zmluve. Nájomca je povinný túto sumu uhradiť prenajímateľovi na základe ním 
vystavenej faktúry so splatnosťou do 14 dní odo dňa vystavenia vyčíslenia pokiaľ nie je zmluvou stanovené inak. 

 
13.6 V prípade, že vozidlo v čase jeho vrátenia prenajímateľovi nevyhovuje vyššie upraveným kritériám v tomto článku z dôvodov 

uvedených v preberacom protokole, má prenajímateľ právo zadať vykonanie všetkých prác potrebných na uvedenie vozidla 
do stavu, ktorý vyhovuje všetkým vyššie uvedeným kritériám sám bez toho, aby na túto skutočnosť nájomcu upozornil. Nájomca 
je povinný prenajímateľovi zaplatiť na požiadanie všetky preukázané náklady a výdavky, ktoré v súvislosti s týmto prenajímateľ 
vynaložil alebo vynaloží. 
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14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, a požiadavky a iné oznámenia zasielané medzi zmluvnými stranami na základe zmluvy, 
resp. VZP, ktoré budú zrealizované v písomnej forme, budú považované za riadne doručené nájomcovi, ak: 

(a) budú zaslané doporučeným listom na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo na inú adresu, ktorú nájomca oznámi 
prenajímateľovi ako adresu na doručovanie písomností, a to dňom jeho riadneho doručenia nájomcovi; 

(b) budú zaslané faxom, a to dňom doručenia správy o prijatí faxu; 
(c) dňom odoslania elektronickou poštou za predpokladu, že sa príslušná e-mailová správa nevráti odosielateľovi ako 

nedoručená; 
(d) dňom osobného doručenia (kuriérom alebo prostredníctvom inej osoby); 
(e) budú odoslané do dátovej schránky nájomcu. 

 
14.2 V prípade, že nájomca odmietne prevziať písomnosť doručenú podľa bodu 14.1 týchto VZP, považuje sa deň, keď k odmietnutiu 

prevzatia došlo, za deň riadneho doručenia písomnosti. 

14.3 V prípade, že nie je možné písomnosť doručiť z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti prenajímateľa alebo nájomcu ako 
adresáta písomnosti (najmä neoznámenie novej adresy na doručovanie písomností, neoznámenie zmeny sídla spoločnosti a pod.), 
má sa za to, že písomnosť bola doručená tretí deň po odoslaní na poslednú známu adresu/sídlo adresáta. 

14.4 Ustanovenia bodov 14.2 a 14.3 týchto VZP sa vzťahujú ako na bežné písomnosti, tak aj na písomnosti schopné zakladať, meniť 
alebo rušiť právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa podľa zmluvy a týchto VZP. 

 
14.5 Prenajímateľ i nájomca sú povinní ohlásiť druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr do 5 dní, zmeny sídla (bydliska), 

bankového účtu a ďalších skutočností významných pre plnenie zmluvy. 

14.6 Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo zmlúv a týchto VZP budú riešené miestne príslušným súdom 
prenajímateľa. 

14.7 Zmluva je uzavretá podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky a bude interpretovaná podľa práva Slovenskej republiky. 
Ustanovenia obsiahnuté v zmluve, resp. vo VZP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie zmluvy stane alebo ukáže zdanlivým, neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, 
zdanlivosť, neplatnosť, neúčinnosť alebo nevymáhateľnosť takéhoto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo 
vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy a takéto ustanovenie bude nahradené ustanovením obsahovo najbližším obchodnému 
zámeru strán. 

14.8 V prípadoch, keď dôjde k zániku zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu), naďalej budú platné a účinné tie ustanovenia zmluvy, resp. VZP, 
z ktorých povahy vyplýva, že majú byť platné a účinné aj po zániku zmluvy (napr. rozhodcovská doložka, zmluvná pokuta, úroky 
z omeškania a pod.).  

 
14.9 Spoločnosť má právo kedykoľvek zmeniť tieto VZP. Prenajímateľ bezodkladne doručí zmenené VZP nájomcovi, pričom zmenené 

VZP sa stávajú účinnými voči nájomcovi štrnástym (14) dňom od ich doručenia nájomcovi. V prípade, ak je zmena týchto VZP 
výrazne v neprospech nájomcu, má tento právo vypovedať zmluvu s lehotou 14 dní odo dňa doručenie zmenených VZP.   

 
14.10 Tieto VZP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 2.11.2018 
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	11.3 Nájomca zabezpečí, aby vodič vozidla bol držiteľom vodičského oprávnenia a ďalších osvedčení vyžadovaných na prevádzku tohto typu vozidla. Nájomca je povinný umožniť riadne preškolenie vodičov podľa programu Scania Optimum jazda podľa aktuálnej p...
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	11.6 Ak nie je v zmluve stanovené inak, úrok z omeškania pri porušení povinnosti platiť riadne a včas splátky nájomného predstavuje 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania nájomcu a jeho úhradou nie je nijako dotknutý nárok prenajímateľa na zmluvnú...
	11.7 Porušenie povinností zo zmluvy zo strany nájomcu má okrem zmluvných pokút za následok tiež povinnosť nahradiť prenajímateľovi majetkovú aj nemajetkovú ujmu. Žiadnou zmluvnou pokutou podľa týchto VZP nie je dotknuté právo na náhradu škody, t. j. p...
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	11.10 Ak má nájomca s prenajímateľom uzavretých niekoľko zmlúv a neplatí splátky nájomného alebo iné peňažné záväzky z niektorej z nich riadne a včas, je prenajímateľ oprávnený nepreviesť na nájomcu práva, ktoré mu vznikli z riadneho plnenia iných zmlúv.
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	i) uplynutím dohodnutej doby nájmu;
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	(d) dňom osobného doručenia (kuriérom alebo prostredníctvom inej osoby);
	(e) budú odoslané do dátovej schránky nájomcu.

	14.2 V prípade, že nájomca odmietne prevziať písomnosť doručenú podľa bodu 14.1 týchto VZP, považuje sa deň, keď k odmietnutiu prevzatia došlo, za deň riadneho doručenia písomnosti.
	14.3 V prípade, že nie je možné písomnosť doručiť z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti prenajímateľa alebo nájomcu ako adresáta písomnosti (najmä neoznámenie novej adresy na doručovanie písomností, neoznámenie zmeny sídla spoločnosti a pod.), m...
	14.5 Prenajímateľ i nájomca sú povinní ohlásiť druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr do 5 dní, zmeny sídla (bydliska), bankového účtu a ďalších skutočností významných pre plnenie zmluvy.
	14.6 Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo zmlúv a týchto VZP budú riešené miestne príslušným súdom prenajímateľa.
	14.7 Zmluva je uzavretá podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky a bude interpretovaná podľa práva Slovenskej republiky. Ustanovenia obsiahnuté v zmluve, resp. vo VZP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych...


