
AUTO Prestige 
Effective CarService s.r.o. 

  
  

Zmluva o operatívnom leasingu / o podnájme  
motorového vozidla č. ........  

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka/§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v účinnom znení medzi 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
IBAN: 
E-mail: 

Effective CarService s.r.o. 
Vajnorská 103/a, 831 04 Bratislava 
48031933 
2120006735 
SK2120006735 
SK72 1111 0000 0014 1824 6002 
info@auto-prestige.sk  

 (ďalej ako „Nájomca“) 
 
Podnájomca:      Ručiteľ: 
        

Obchodné meno/  
  

Obchodné meno/ 
  

Meno a Priezvisko: Meno a Priezvisko: 

Sídlo / Trvalý pobyt:   Sídlo / Trvalý pobyt:   

IČO / Rodné číslo:   IČO / Rodné číslo:   

DIČ / Dátum narodenia:   DIČ / Dátum narodenia:   

IČ DPH:   IČ DPH:   

Kontakt/ Tel.:   Kontakt/ Tel.:   

E-mail:   E-mail:   

(ďalej ako „Podnájomca“)           (ďalej ako „Ručiteľ“) 
 

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako „Zmluvná strana“) 
 

Článok 1 - Predmet zmluvy a doba užívania 
1. Predmetom tejto Zmluvy je ponechanie motorového vozidla na užívanie Podnájomcovi v rámci Európskej únie za odplatu 

dohodnutú v čl. II Zmluvy, na dobu ...................................... (ďalej len „Predmet zmluvy“):  

Značka, typ, 
model 

 EVČ  
Rok 
výroby 

 Farba  

 
Článok 2 - Odplata a limity kilometrov 

1. Zmluvné strany sa dohodli na Odplate za užívanie Predmetu zmluvy nasledovne – platí vyplnená sadzba: 

Celková  EUR bez DPH Mesačná  EUR bez DPH Denná  EUR bez DPH 

Celková  EUR s DPH Mesačná  EUR s DPH Denná  EUR s DPH 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli na depozite vo výške ................. EUR bez DPH, ktorý je splatný v deň podpisu tejto Zmluvy.  
 
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom limite najazdených kilometrov – platí vyplnená sadzba:  

Celkový limit  km Mesačný limit  km Denný limit  km 
 

Článok 3 - Služby 
1. Podnájomca požiadal Nájomcu o nasledovné Služby: 

a. Pick-up 

Miesto odovzdania  Poplatok  EUR bez DPH  EUR s DPH 

Miesto vrátenia  Poplatok  EUR bez DPH  EUR s DPH 

b. Neobmedzené kilometre 

Poplatok  EUR bez DPH  EUR s DPH 

c. Doplnky 

Ďalší vodič  Mladý vodič  Detská sedačka  
Letiskový 
poplatok 

 
Cez promo 
akciu 

 

Green label 
 

 Priečnik  Box  Bike   
 

 

Poznámka  
 

Článok 4 – Ručiteľské vyhlásenie 

1. V súvislosti so Zmluvou Ručiteľ vyhlasuje Nájomcovi, že v prípade, ak sa Podnájomca dostane do omeškania s úhradou 
akýchkoľvek svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (ďalej ako „Záväzok“) o viac ako 30 kalendárnych dní, 
Ručiteľ na prvú písomnú výzvu Nájomcu splní Záväzok Podnájomcu. 

2. Ručiteľ sa zaväzuje uhradiť Záväzok na bankový účet Nájomcu, ktorý Nájomca za týmto účelom písomne oznámi 
Ručiteľovi vo výzve na úhradu Záväzku, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy. 

3. Toto vyhlásenie tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Vyhlásenie nadobúda platnosť dňom podpisu Ručiteľom. 
4. Záväzok Ručiteľa z tohto vyhlásenia v plnom rozsahu zaniká úplným vysporiadaním Záväzkov Podnájomcu vyplývajúcich 

zo Zmluvy alebo iným zánikom Záväzkov Podnájomcu.  
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AUTO Prestige 
Effective CarService s.r.o. 

  
  

Článok 5 - Sadzobník 

POPLATKY / ZMLUVNÉ POKUTY 

SUMA (€ bez DPH / € s 
DPH) pre vozidlá v 
kategórii J, H, K, M 

SUMA (€ bez DPH / € 
s DPH) pre vozidlá v 

kategórii P 

Poplatok za Nadmerné užívanie Predmetu zmluvy. Poplatok bude účtovaný za každé jednotlivú skutočnosť zistenú na Predmete zmluvy, osobitne. 
Za Nadmerné užívanie Predmetu zmluvy je považované najmä:  

1. znečistenie Predmetu zmluvy nad obvyklú mieru, najmä prevážaním zvierat, obliatím alebo iným 
spôsobom 

350 / 350 700 / 700 

2. poškodenie interiéru Predmetu zmluvy najmä roztrhaním poťahov sedadiel, poškriabaním 
palubnej dosky, dverí, stropu, skiel a podobne 

350 / 350 700 / 700 

3. nadmerné opotrebovanie každej jednej pneumatiky a to zjazdením dezénu pneumatiky o viac ako 
0,6mm/mesiac alebo jazdou s defektom, neprimeraným užívaním, bublinou, driftom a iným 
spôsobom  

350 / 350 700 / 700 

4. nadmerné opotrebenie bŕzd 350 / 350 700 / 700 

5. zvlnenie kotúčov 350 / 350 700 / 700 

6. poškodenie ktorejkoľvek z nasledovných častí Predmetu zmluvy účtované osobitne. Exteriér: 
predný nárazník; predná maska; predné blatníky na ľavej a pravej strane; podblatníky; kolesá (disky 
aj pneumatiky); kapota vozidla; čelné sklo; A stĺpiky; spätné zrkadlá; strecha vozidla; okná 
jednotlivo; B stĺpiky; zadné blatníky na ľavej a pravej strane; zadný nárazník; dvere jednotlivo (aj 
kufrové dvere a s nimi súvisiace kľučky). Interiér: volant; sedadlá; madlá; tapacíre na dverách; 
lakťové opierky; kastlíky; displeje; stropnica; riadiaca páka; clonítka; sieťky v sedadlách; kufrové 
pláto + priestor kufra 

350 / 350 700 / 700 

7. za porušenie každej povinnosti podľa bodu 7.3.3 VOP samostatne 350 / 350 700 / 700 

8. zmluvná pokuta za fajčenie a používanie elektronických cigariet v Predmete zmluvy 1000 / 1000 

9. poplatok za prekročenie limitu km dohodnutých v zmluve - za každý km nad limit za dohodnuté 
obdobie 

0,50/km / 0,60/km 0,80/km / 0,96/km 

Poplatok za zablokovanie alebo odobratie Predmetu zmluvy (plus cesta na/z miesto/a odobratia 
Predmetu zmluvy) podľa VOP 

350 (plus 0,50 za každý km) / 
350 (plus 0,60 za každý km) 

350 (plus 0,80 za každý 
km) / 350 (plus 0,96 za 

každý km) 

Poplatok za storno Rezervácie v lehote 7 a viac dní od požadovaného termínu dodania Predmetu 
zmluvy 

50% zo sumy uhradenej pre účely Rezervácie 

Poplatok za storno Rezervácie v lehote menej ako 7 dní od požadovaného termínu dodania 
Predmetu zmluvy alebo neprevzatie Predmetu zmluvy v požadovanom termíne alebo nepodpísanie 
Zmluvy 

100% zo sumy uhradenej pre účely Rezervácie 

Poplatok za oneskorené vrátenie Predmetu zmluvy po ukončení Zmluvy trojnásobok dennej Odplaty za každý deň omeškania 

Zmluvná pokuta za porušenie povinnosti uvedenej v bode 4.3.9 VOP 20 / 24 

Zmluvná pokuta za porušenie povinnosti uvedenej v bode 7.3.5 VOP  50 + cena PHM / 50 + cena PHM 

Zmluvná pokuta za porušenie povinnosti Podnájomcu uvedenej v bode 4.3.3 VOP 10% z Odplaty  

Zmluvná pokuta za porušenie povinnosti Podnájomcu uvedenej v bode 4.3.11 VOP 10% z Odplaty  

Výška úroku z omeškania za každý deň omeškania 0,05 % z dlžnej sumy 

Stojné v zmysle bodu 6.2.3.4 VOP 70% z dennej Odplaty za každý jeden začatý deň 

Pristavenie - prebratie Predmetu zmluvy samostatný cenník pick up 

Poplatok za každý jeden úkon vykonaný Nájomcom mimo času 08:00 - 17:00 29,90 / 35,88 

Ďalší vodič - jednorazový poplatok 32,5 / 39 

Poplatok za mladšieho vodiča ako 25 rokov - denná sadzba 0 30 / 36 

Letiskový poplatok - jednorazový poplatok 39,90 / 47,88 

Green label/Administratívny poplatok za eko plaketu - jednorazový poplatok 17 / 20,4 

Detská Autosedačka – denná sadzba 5 / 6 

Prenájom Nosič na bicykle- denná sadzba 10 / 12 

Prenájom Box na lyže - denná sadzba 10 / 12 

Poplatok za každú upomienku; nevzťahuje sa na Podnájomcu, ktorý je spotrebiteľom 40 / 40 

Poplatok za  každé spracovanie pokuty za priestupky v cestnej premávke  30 / 30 

Superprotect – jednorazový poplatok za prvé 3 dni užívania Predmetu zmluvy (a menej) 55 / 66 Nie je možné 

Superprotect – denná sadzba po uplynutí prvých 3 dní užívania Predmetu zmluvy 16,584 / 19,9 Nie je možné 

Neživotné poistenie – poistenie batožiny denná sadzba (sprostredkovaná služba) .... 

Neživotné poistenie – poistenie sedadiel denná sadzba (sprostredkovaná služba) .... 

V prípade, udelenia individuálnej zľavy cez promo akciu Podnájomcovi sa výška poplatkov za Nadmerné užívanie uvedené pod č. 1. až 8. 
Sadzobníka vyššie určí ako násobok čísla 1,5 a príslušnej výšky poplatku podľa Sadzobníka vyššie. 

 
Článok 5 - Záverečné ustanovenia 

1. Nájomca a Podnájomca podpisom Zmluvy potvrdili, že sa oboznámili s jej obsahom, ktorý vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu, a že 
Zmluva nie je uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

2. Podnájomca berie na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky (VOP), ktoré sú zverejnené 
aj na webovom sídle Nájomcu (www.auto-prestige.sk) resp. kedykoľvek dostupné v sídle Nájomcu. Všeobecné obchodné podmienky 
upravujú pre obe Zmluvné strany záväzným spôsobom práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené priamo v tejto Zmluve. 

3. Vzťahy Podnájomcu a Nájomcu súvisiace so Zmluvou výslovne neupravené touto Zmluvou alebo VOP sa riadia príslušnými 
ustanoveniami slovenského právneho poriadku, predovšetkým Obchodného zákonníka/Občianskeho zákonníka. 

 
 

V Bratislave, dňa ..................... 
 
Za Nájomcu: 
 

V ......................, dňa ........................ 
 
Za Podnájomcu: Pristupujúci podľa 5.3.8 VOP 

 
 
 
........................................................... 
Martin Antal, konateľ 

 
 
 
.............................. .............................. 
 
Za ručiteľa 
 

       .............................. 

http://www.auto-prestige.sk/

