Všeobecné obchodné podmienky a zmluvné podmienky
pre prenájom obytného prívesu
Prenajímateľ:
MTOP, spol. s r.o.
Nová 3B
917 01 Trnava
IČO: 36 767 484
DIČ: 2022370966
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19952/T
Účet: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1583 1155
E-mail: mtop@mtop.sk
1. Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom prípojného obytného vozidla
(ďalej len VOP) spolu s cenníkom za prenájom tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o
prenájme prípojného obytného vozidla. Zmluva bude podpísaná pri preberaní obytného
vozidla.
2. Doba nájmu obytného prívesu je minimálne 4 dni. Prenajímateľ môže akceptovať aj kratšiu
dobu nájmu, v tom prípade však je oprávnený si k nájomnému účtovať jednorazový
poplatok v sume 30,- € ktorý zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu nájmu,
čistenie, obmenu bielizne a pod. Tento poplatok bude účtovaný opakovane pri každom
predĺžení doby nájmu kratšom ako minimálna doba nájmu podľa prvej vety.
3. Nájomca vozidla ku dňu prebratia obytného prívesu alebo označený vodič(i) ťažného
vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu 2. rokov a
dosiahnutý vek minimálne 21. rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz),
s trvalým pobytom na území SR, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme
prípojného obytného vozidla.
4. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy
okrem ustanovení v bode 3 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace,
ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platcovia DPH), v prípade, ak sa
nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc k podpisu tejto zmluvy, notársky overenú.
5. Prípojné obytné vozidlo sa nájomcovi odovzdáva v plne spôsobilom a prevádzky
schopnom stave v deň začatia nájmu vo svojej prevádzke od 08:00. Všetky zjavné
poškodenia a známe poruchy nebrániace riadnemu užívaniu sa vyznačia a nanesú do
preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.
6. Prípojné obytné vozidlo sa odovzdáva protokolárne skontrolované, vyčistené (exteriér,
interiér, kuchynský riad), plnou nádržou na pitnú vodu, prázdnymi a čistými odpadovými
nádržami (odpadová voda a WC), pripraveným WC, prázdnou fľašou na propán-bután a s
príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s diaľničnou
známkou pre SR.
7. Prenajímateľ odovzdáva prípojné obytné vozidlo s patričným vysvetlením a zaškolením
jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla
spolu s oboznámením a zaškolením trvá cca 30 – 60 minút.
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8. Nájomca sa zaväzuje prípojné obytné vozidlo užívať výhradne na účel na ktorý svojou
povahou zjavne slúžia. Vozidlo vráti včas a v dátum stanovený v zmluve o nájme obytného
prívesu, najneskôr však do 16:30 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle
preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a
jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom
protokole. Prípojné obytné vozidlo nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou
odpadovou nádobou na WC. Prevzatie vozidla z nájmu spolu s prekontrolovaním trvá cca
30 minút.
9. Rezerváciu prípojného obytného vozidla na požadovaný termín je možné vykonať
telefonicky alebo elektronickou formou (mail, elektronický rezervačný systém) a je platná
4 pracovné dni. Záloha za rezerváciu prenájmu obytného prívesu vo výške € 250.- je
splatná do dvoch dní od rezervácie a následnom doručení zálohovej faktúry. Pripísaním
zálohy na účet prenajímateľa (uvedený vyššie v týchto VOP) je termín záväzne
rezervovaný pre nájomcu. V prípade zrušenia rezervácie zo strany nájomcu sa záloha
započíta na storno poplatky. Celková suma nájmu je hradená na základe zaslanej zálohovej
faktúry v splatnosti 21. dní pred začatím nájmu. Ak cena nájmu nedosahuje výšku zálohy
je celá cena nájmu splatná v lehote splatnosti zálohy.
10. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy
prípojného obytného vozidla (havária, poškodenie ktoré bráni jeho bezpečnej mobilite
vozidla, závažné poškodenie brániace riadnemu užívaniu vozidla alebo vyžadujúce
okamžitú opravu).
11. Nájomca zaplatí pri preberaní vozidla vratnú kauciu € 500,-. Táto kaucia tvorí vratnú
zálohu v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami,
(ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení prípojného
obytného vozidla, ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní prípojného obytného vozidla
spať prenajímateľovi za poplatok :
- Nevyčistený interiér a jeho súčasti € 30 - € 100 v závislosti od znečistenia
- Nevyčistená nádrž na WC € 50.- Viditeľne znečistený kuchynský riad, varič, drez, umývadlo, WC, sprchový kút 30,- €:
Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní prípojného obytného vozidla, prenajímateľ je
oprávnený celú kauciu zadržať do stanovenia skutočnej výšky škody(najviac však na 31
dní), uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje
uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu,
ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu.
12. Pri zrušení záväznej rezervácie nájomcom hradí nájomca prenajímateľovi nasledujúce
Storno poplatky:
Ak nájomca zruší rezerváciu 60 a viac dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí
25% z celkovej sumy za prenájom.
Ak nájomca zruší rezerváciu do 30 dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí 50%
z celkovej sumy za prenájom.
Ak nájomca zruší rezerváciu do 7 dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí 70% z
celkovej sumy za prenájom.
Ak nájomca zruší rezerváciu 7 s menej dní pred dňom začatia nájmu storno poplatok činí
90% z celkovej sumy za prenájom.
13. Pri nedodržaní termínu vrátenia prípojného obytného vozidla (z iných dôvodov ako
technická porucha na prípojnom obytnom vozidle brániaca bezpečnému presunu vozidla
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do miesta vrátenia) bude nájomcovi účtované za každý deň z omeškania vrátenia
prípojného obytného vozidla sankcia 200.- €. V prípade predčasného vrátenia prípojneho
obytného vozidla prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.
14. Nájomca uhrádza všetky ďalšie a ostatné náklady spojené s prevádzkou prípojného
obytného vozidla po jeho odovzdaní prenajímateľom.
15. Nájomca prehlasuje, že prípojné obytné vozidlo nebude využité na zárobkovú činnosť,
prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky). Nájomca zároveň
prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované
v zmysle týchto VOP.
16. Nájomca je oprávnený prípojné obytné vozidlo užívať na území Slovenskej republiky, vo
všetkých ostatných krajinách Európy vrátane Európskej časti Turecka, Pobaltských štátov
s výnimkou Moldavska, Ukrajiny, Ruska a Bieloruska.
17.Nájomca sa zaväzuje užívať prípojné obytné vozidlo výlučne na účel jemu určený.
Nájomca je povinný predchádzať vzniku škôd a mimoriadnych udalostí (krádež, zničenie,
odcudzenie). Nájomca zároveň zodpovedá, že ťažné vozidlo nebude riadené ním ako i
iným vodičom ak je pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo
návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca alebo vodič zodpovedá za dodržiavanie
všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu
zodpovednosť po celú dobu nájmu prípojného obytného vozidla.
18. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP je prenajímateľ oprávnený nájomcovi
predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich
nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14. dní od doručenia výzvy.
19. V prípade poškodenia prípojného obytného vozidla, dopravnej nehody alebo inej
mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:
- Privolať políciu
- Zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode
spolu s adresami, menami a kontaktnými údajmi (telefón, email) svedkov
- Vytvoriť fotodokumentáciu nehody
- Neodkladne telefonicky kontaktovať prenajímateľa
- Neuznávať v mene prenajímateľa nároky tretích strán.
20. V prípade odcudzenia prípojného obytného vozidla je nájomca okamžite povinný
kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s
kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného prívesu odovzdá prenajímateľovi. V prípade,
že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú
škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
21. Nájomca v prípade poškodenia prípojného obytného vozidla dopravnou nehodou, inou
poistnou udalosťou alebo jeho odcudzenia uhradí prenajímateľovi sumu o ktorú poisťovňa
nájomcu zníži poistné plnenie ako spoluúčasť ktorá podľa poistnej zmluvy je 5% ,min. €
166,-€. Táto sume bude hradená z kaucie.
22. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí prípojného obytného vozidla
a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi.
Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.
23. V prípade poruchy prípojného obytného vozidla nezapríčinenej nájomcom, takej povahy,
ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite alebo riadnemu užívaniu, prenajímateľ sa zaväzuje
poskytnúť náhradné prípojné obytné vozidlo do 24 hodín. V prípade, že prenajímateľ
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nedisponuje s takýmto prípojným obytným vozidlom prenajímateľ vráti nájomcovi plnú
sumu nájomného za nevyčerpané dni nájmu.
24. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť
predmet nájmu. Vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prípojného obytného vozidla, v
prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola predpísaného tlaku v
pneumatikách.
25. Poistné krytie prípojného obytného vozidla sa nevzťahuje na výbavu a zariadenie ako i
osobné veci nájomcu.
26. Nájomca je pred každou jazdou prípojným vozidlom skontrolovať nasledovné:
- spojenie s ťažným vozidlom
- prevlečenie lanka bezpečnostnej brzdy na oje ťažného vozidla
- spojenie zásuvky a funkčnosť všetkých svetiel
- uzavretia skriniek, dverí a chladničky
- uzavretie bočných okien a strešného okna
- prepnutie chladnička na 12 V chod a vypnutie vnútorného osvetlenia
- uzavretie ventilu fľaše na propán-bután
- uchytenie pomocného kolieska a zdvihnutie pomocných nožičiek
- uvoľnenie ručnej brzdy.
27. Je zakázané na prípojnom obytnom vozidle vykonávať akékoľvek úpravy (lepenie,
vŕtanie, skrutkovanie, atď.). Nájomca zodpovedá za to, že v obytnom automobile nebudú
prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, výbušné, prašné, páchnuce, znečisťujúce veci a
zvieratá. V obytnom vozidle je zakázané fajčiť.
28. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý predmet
nájmu riadne a včas, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými
uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do troch pracovných dní od zistenia takejto
skutočnosti.
29. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že sa s nimi plne oboznámil a s nimi
súhlasí. Za súhlas sa považuje aj potvrdenie prostredníctvom objednávkového formulára
pri vytváraní rezervácie obytného prívesu.
30. Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov:
Nájomca súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním jeho osobných údajov v
spoločnosti MTOP, s.r.o. v zmysle zák. č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.
31. Nájomca berie na vedomie, že prípojné obytné vozidlo je vybavený systémom GPS
lokalizácie. Nájomca vyslovuje súhlas so zisťovaním polohy prípojného obytného vozidla
prostredníctvom systému GPS lokalizácie v reálnom čase. Údaje o polohe prípojného
obytného vozidla nebudú prenajímateľom žiadnym spôsobom uchovávané a spracovávané.
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