
Zmluvne podmienky nájmu motorových vozidiel firmy TN-auto, s. r. o.: 
1. Právne vzťahy medzi firmou TN-auto, s. r. o. na jednej strane a nájomcom na druhej strane vychádzajú z ustanovení Občianskeho 
zákonníka č. 47/92 Zb. a Obchodného zákonníka č. 513/91 zb. a sú upravené v podmienkach firmy TN-auto, s. r. o. pre požičiavanie 
motorových vozidiel. Tieto ustanovenia sú záväzné pre obidve strany. 
2. Nájomca obdrží vozidlo v riadnom technickom stave vrátane povinnej výbavy, technického preukazu, potvrdení o zaplatení zákonného 
poistenia, návodu na obsluhu vozidla a príslušenstva. Pri preberaní vozidla je nájomca povinný preskúšať či vozidlo nemá technické závady 
a vozidlo prehliadnuť či nie je poškodené. Nájomca preberá vozidlo čisté a je povinný ho vrátiť vyčistené, v opačnom prípade zaplatí 20,-€ 
za vyčistenie.  
3. Zmluva o požičaní motorového vozidla sa s nájomcom uzatvára na základe predloženia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu 
a vodičského preukazu v sporných prípadoch rodného listu. Požičané vozidlo môže byť riadené len nájomcom, prípadne osobou, ktorá je ako 
ďalší vodič nájomcu uvedená v zmluve. 
4. Nájomca preberá a odovzdáva vozidlo v prevádzke firmy TN-auto, s. r. o. 
5. Pri prevzatí a vrátení vozidla musí byť prítomný pracovník prenajímateľa, resp. ním poverená osoba a nájomca. Zistené nedostatky na 
motorovom vozidle pri prevzatí resp. odovzdaní vozidla sa uvedú v zmluve o požičaní vozidla. 
6. Motorové vozidlo sa prenajíma na dobu uvedenú v zmluve. Ak nájomca vráti motorové vozidlo pred dohodnutým termínom, preplatok 
nájomného sa nájomcovi nevracia. Ak nájomca vráti vozidlo po uplynutí termínu, ktorý je dohodnutý v zmluve, je povinný zaplatiť za nájom 
vozidla až do dňa vrátenia vozidla spolu so zmluvnou pokutou 50% dennej sadzby (podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa) najviac za 
nájom vozidla každý začatý deň po uplynutí dohodnutého termínu.  
7.Nevrátenie vozidla najneskôr v lehote 24 hod. Po uplynutí doby prenájmu, bez predĺženia nájomnej zmluvy, bude považované za 
neoprávnené užívanie cudzej veci (vozidla) so všetkými dôsledkami, ktoré právne predpisy s takýmto užívaním spájajú , vrátane začatia 
pátracieho konania políciou. Za nevrátenie vozidla v časovej lehote do 24 hod. si účtujeme zmluvnú pokutu 100€. 
8. Nájomca je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo viesť ku vzniku práv tretích osôb k vozidlu, najmä nesmie vozidlo 
predať, darovať, prenajať, vymeniť, zriadiť k nemu záložné právo a prenechať do užívania iným osobám s výnimkou prenechania svojim 
pracovníkom za účelom služobných jázd. Ďalej nájomca nesmie vozidlo odťahovať iné vozidlá, vykonávať jazdy pre cudziu potrebu za 
odmenu, preťažovať vozidlo nad stanovenú mieru. 
9. Nájomca je povinný dbať o to, aby na vozidle nevznikla škoda, najmä musí používať všetky dostupné prostriedky (elektronické 
i mechanické) ochrany vozidla pred poškodením, odcudzením, stratou, zničením alebo znehodnotením. Úmyselné poškodenie motorového 
vozidla  alebo nedovolená manipulácia s tachometrom môže mať za následok trestné stíhanie v zmysle právnych predpisov. Je zakázaná 
demontáž vozidla nájomcom, prípadne opravovať akékoľvek časti vozidla, ktoré sú zaplombované alebo zaistené viditeľnou farbou. Tieto 
opravy môže vykonávať výhradne opravovňa, po súhlase premajímateľa, ktorá po vykonaní prácu potvrdí. V prípade nutnej opravy je 
nájomca motorového vozidla povinný poškodené súčiastky vymenené príslušnou opravovňou, vrátiť prenajímateľovi, v opačnom prípade 
takáto oprava nebude prenajímateľom uznaná.  
10. V cene prenájmu je zahrnutých 300 km/deň, po presiahnutí prenajímateľ musí zaplatiť 0,05 €/km.  Nájomca platí dohodnuté nájomne 
v mene euro platnej pre územie Slovenskej republike. V prípade, že nájomca bude vozidlo využívať na cesty v zahraničí, nemá nárok na 
náhradu nákladov vzniknutých v prípade opravy resp. dovozu vozidla do SR. Uvedené náklady v zahraničí znáša výhradne nájomca.   
11. Každá škoda spôsobená nájomcom do sumy (poistnej spoluúčasti) dohodnutej v nájomnej zmluve, bude uplatňovaná voči nájomcovi 
v zmysle poistnej spoluúčasti. V prípade poškodenia resp. havárie vozidla, zapríčinenej nájomcom, platí dohodnuté nájomné nájomca aj 
počas opravy vozidla. 
12. Nájomca je povinný uhradiť prenajímateľovi vozidla v celom rozsahu škody spôsobené úmyselným poškodením vozidla, neodborným 
zaobchádzaním s vozidlom a poškodením spôsobeným dopravnou nehodou zavinenou nájomcom, ako aj neúmerným preťažovaním vozidla.  
13. Ak dôjde k strate (poškodeniu) dokladov alebo kľúčov od predmetného vozidla, nájomca je povinný uhradiť plnú výšku škody stratených 
alebo poškodených dokladov/kľúčov (nie sú predmetom poistenia). 
14. Nájomca súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v databáze prenajímateľa a s kopírovaním alebo skenovaním úradných 
(osobných) dokladov.  
15.  Nájomca je povinný starať sa o to, aby nedochádzalo k neúmernému opotrebovaniu vozidla. Je povinný kontrolovať technický stav 
vozidla, teplotu vody, stav oleja, stav paliva a nahustenie pneumatík. Pri defekte si nájomca hradí opravu na vlastné náklady. 
16.  Ak dôjde k strate alebo poškodeniu za viac ako 200,- €, alebo zničeniu motorového vozidla pri havárii, je nájomca povinný nahlásiť 
udalosť príslušným orgánom za účelom spísania zápisnice a bez zbytočného odkladu podať správu prenajímateľovi hoci aj telefonicky na tel. 
čísla, ktoré sú na prednej časti zmluvy. 
17. Vozidlá prenajímateľa sú poistené proti všetkým škodám havarijného charakteru  na území EU.  Vodič prenajatého vozidla musí mať 
minimálne 21 rok a musí byť vlastníkom danej skupiny minimálne 12 mesiacov.  
18. Prenajímateľ si pri dlhodobom prenájme vyhradzuje právo kontroly za účelom technického stavu vozidla a preťažovanie vozidla, 
v prípade zistenia preťažovania vozidla nad povolenú hmotnosť podľa technického preukazu, je nájomca povinný zaplatiť jednorazový 
poplatok vo výške 1 000,- € + DPH – t. j. zvýšené nájomné. V prípade autonehody zavinenej nájomcom je poplatok 1 000,- €. 
19. Pri zvýšení nákladov si firma TN-auto, s. r. o. – prenajímateľ vyhradzuje právo zmeny cien v priebehu dlhodobého prenajímu vozidla.  
20. V prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti (porucha, havária) je možnosť telefonického kontaktu na tel. čísla, ktoré sú uvedené na 
prednej strane zmluvy. 
21. Pri prenájme pravidelne hradenom mesačnými faktúrami je nájomca povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na 
faktúre (spravidla do mesiaca od dodania tovaru alebo služieb). V prípade nedodržania termínu sa zmluvne strany dohodli na zmluvnej 
pokute 0,5% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania do dňa splatnosti faktúry. 
22. Pri nájmoch uzatváraných na dobu 6 mesiacov a viac sa zmluvne strany dohodli na výpovednej lehote v trvaní 15 kalendárnych dní pre 
obe zmluvné strany, ktorá začne plynúť po doručení písomnej výpovede zmluvnej strane. 
23. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na okamžité vypovedanie zmluvy ak nájomca opakovane a vedome poruší niektoré ustanovenia (alebo 
bod) tejto zmluvy, ďalej za každú zaslanú upomienku si bude prenajímateľ účtovať jednorazový poplatok vo výške 30,- € + DPH. 
25. Po pracovnej dobe, sobota, nedeľa a sviatky je poplatok za vyzdvihnutie alebo odovzdanie vozidla 5 eur.  
Prenajímateľ:      Nájomca: 


