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Predmet lí/ingu 

Typ vozidla: ŠKODA Yeti 

k\V: 77,0 ccm: 

Celková limotuosi: 

| Rok výroby: 2011 

1 197,0 

Počet sedadiel: 

Model: 
Farba-

teti 

)iela 

Predávajúc 

Dĺžka splátkového obdobia \ mesiacoch: 36 

Číslo karosérie: TMBJF45I.XB6059750 

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r. u., Dolnozemská 7 
BRATISLAVA, IČO/RČ: 31319459 

,85104 

l.ízingová splátka a poistné 

Predbežná kalkulácia na základe objednávky nájomcu 

Predbežná cena vo/idln: 

Vopred zaplatená íasť obstarávacej ceny: 30.00 "„ 

Spracovateľský poplatok nn uzatvorení zmluvy: 

Hodnou bez DPI! 

11 115,14 t 

;.M v 5 4 . " S k 
j 334,54) 

100 456.41 ik 

!3333í 

4 01833 Sk 

Spracovateľský poplatok pri ukončení /.nki\ -.. 

Mesaŕná lúinsová splátka: 267,82 t 

8 068.22 Sk 

Mesačné poistné - poistení :hopnosti splácať- PSS: 

Mesačné poistne - poi .tenie finančnej straty - GAP: 

Mesačné poistné - rinvarpné poistenie - IIP: 

Mesačne poistne povinné zmluvne poi .terne - V7.V: 

Mesačné poistní - SKODA poistenie: 

Mesačná lizingová splátka spolu: 267.82 t 

8 068.22 Sk 

Sadzba DPI! % DPH 
20.00 

20,00 

M.011 

20,00 

20.00 

ľ 223,03 < 
f* 9 70.94 Sk 

ó 6d 91 £ 

M 091.27 Sk 

20.08 ( 

103,64 Sk 

C e i s o m 

1 ! 338,17 í 

401 823.71 Sk 

4 (101,45 f 

120 547,68 Sk 

1 60.06 f 

4 821.97 Sk 

53,56 € 

1 613,67 Sk 

321,38 f 

9 681.89 Sk 

i 

1 

53,56 € 

1 613,67 Sk 

321,38 f 

9 681,89 Sk 
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Všeobecné podmienky Zmluvy u finančnom leasingu motorového vozidla („Zmluva") 

k lEasineovej Zmluve číslo .••3L-!.íŕ...,ľ..í.../. 
í j . ľ ť i U F l , 1 M I VFYI • " 

Preambula 

Spolor nost VOI KSWAGEN Financ né služby Sovensfco M l * . LVVVPS". „prena 
itnia!eľ"i je obi hodnou spoločnosťou zaoberajúcou Sa najmä leasingom motorových 
vozidiel predovšetkým značiek koncernu Volkswagen iíkotra, Se.it Volbvwu-ei A u i i 
Porsí he;. 

Predmetom lejlo Zmluvy ,Ľ úprava práv a povinnosti / m l u \ T-;. í •••:r.ir . w p l ý 
vajúcich z poskytnutia finančnej služby finančného prenájmu t.j. leasingu motoro
vého vozidla '„Predmet leasingu") spoločnosťou VVVI '• nájomcovi fyzickej alebo 
[iravri í1- | osobe. Leasingom sa podľa tejto /m'uvy rozumie rajmá nadobudnutie 
nájomnou určeného Predmetu leasingu prenajímateľom clo vlasinn iva uhradenie 
ť'jsti obstarávacej ceriy Predmetu leasingu n a j o n u Í J T vopred, dihodobé užívanie 
Predmetu leasingu nájomcom, splatenie prenajímateľom financovanej časti 

obstarávacej ceny Predmetu leasingu spolu s príslušenstvom (..pohľadávka": 
nájomcom v leholách a za podmienok podľa tejlo Zmluvy a následné bezodkladné 

nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu leasingu nájomcom ta podmienok a 

obmedzení podľa tejía Zmŕuvy. 

ťlinok I. 

Výber Predmetu leasingu, jehn objednanie, vznik Zmluvy 

Znenie tejto Zmluvy je nájomcovi predložená orenajmateľom. Podpísaný návrh 
na uzavretie Zmluv\ predkladá nájomca prenajímateľovi. Nájomca [e svojím 
návrhom na uzavretie Zmluvy viazaný po dobu h týždňov od u'onn'ei ,a návrh.. 
Zmluvy prenajímateľovu pričom návrh Zmluvy je neodvolateľný. Prera^rrate' 
prijíma návrh Zmluvy predložený nájomcom |ei poupisom v lehote pódia 
predchádzajúr ej vety. 

Nájomca rezervuje resp. objedná ním zvolem. Predmet leasingu v definitívnej ním 
žeianej a prenajímateľom akceptovanej výbave a prísluserWe výluční- u predaje u 
motorových vozidiel (cíalej !en ..predávajúc i",', akceptovaného preuajíaiaieľom vo 
••. ;asinom mene a na vlastný účet. V prípade podmienky predávajúceho na úhradu 
zá'ohy na Predmet ieasji ;u uhrádza túto nájomca VO vlastnom mene. a n,J vlastný 
účet. Zmluvné strany ,-,J dohodl i , že okamihom nadobudnutia účinnosli Zmluvy 
prechádzajú všetky pravá a záväzky z objednávky Í .ÍJI.KTICL: a i:rn pripadni-
ul radenej zálohy na preč ijímateía. 

Predpokladom nadobudnutia účinnosli uzavretej Zmluvy ((.j. odsúhlasenej a 
podpísanej obomi zmluvnými stranami; je kumulatívne splnenie nasledujúcich 
skutočností (odkladacie podmienky v /my*íi- ^ í ti ocis. 2 zák. i . 4II..-'UM.} / b . 
Občiansky zákonník \ znení neskoršie i predpisov a preukáza-ae ich spinema 
predložením kópií dokladov prenajímateľovi: 

uhradenie vopred splate 
nájomcom prenajímateľovi 

uhradenie prvej fea&mgovej splátky a sur 
prenajímateľovi 

poistenie Predmetu leasingu (PZPaj hivari j i 

•ej ča^ti r adobúuacej Í. imv i'io'i'ia. :J !i',iáľ-;u 

i poplatku nájomcom 

i k t prevzatia Predmetu sci'-an^u nájomcom od predávajúc eho, kedy nájoa 
v mene a na účet prenajímateľa, k čomu ho podpisom tejto Zmluvv, pren,i|i':nateľ 
splnomocňuje, l.j. potvrdením protokolu o odovzdaní a prt ;zatí Predmetu 
leasingu zo strany nájomcu a predávajúceho za nasledovných pooaiiei ok; 

• Prípadná zmena Í eny dodaného Predmetu leasingu oproti t ere oh|eoraného 
Predmetu leasingu je možná iba \ :edy, pokiaľ nová cena neprevýši alebo 
nezníži obstarávaciu cenu určenú predávajúcim na základe objednávky 
nájomcu viac ako o 0%. V prípade, že by cena Predmetu leasingu oproti 
cene určenej predávajúcim na základe objednávky nájom* u mula byt vyššia 
alebo nižšia o viac ako 1 0%, má prenajímateľ právo jednoslrarne otí Zmluvy 
odstúpiť a ponúknuť nájomcovi uzavreli e novej Zmluvy so zo h ľad r:-ním jeho 
E en v. 

• Pri preberaní Predmetu leasingu nájomca postupuje podľa dohôd menz i 
predávajúcim a prenajímateľom a je povinný pred prevzatím Pre< metu 
leasingu najmä vykonaním skúšobnej jazd> prekontrolcnat a prc-^ku-aí. či 
Predmet leasingu je v zmysle objednávky úplný, či má c. i-lo karo-éri. a mo 
iora v súlade ! technickým preukazom/osvedčením o evidencii, či nemá 
technické závady, či je plne prevádzkyschopný a v súlade s technickými nor 
•nami uvádzanými výrobcom a či su na Predmete leasingu namontované 
zabezpečovacie zariadenia požadované príslušnou poisťovňou. LÔ montáž a 
aarkčnosť zabezpečovacích zariadení zodpovedá predávajúc I, rt-^p. prísius 
rtá montážne stredisko. Pokiaľ je pre Predmet easingu z TI uvne dohodnutý 
zvláštny účel užívaí la. je nájomca tak isto povinný prekontrolovať a pre 
skúíaf, či jePredme" leasingu spôsobilý pi e tento dohodnutý účel. 

v prípade, Že nájomca l íst í na preberanom Predmete leasingu vady, alebo že 
Predmet leasingu rue je vybavený zabezpečovacími zariadeniami požadovanými 
j m dusnou f x a stojnou postupuje nasledovne: 

- ak ide o zjavné íeootrániteľnw vady alebo absenciu príslušnou poistovňou 
požaoovan r > ŕabezpečovui ieho zariadenia je r.ájomca pn\m '--y pievzaíio 
Predmetu leasmgu odmietnuť, žiadal od predávajúceho nápravu a odmietnutie 
okam/iíe p ľ oir ne oznám i í prenajímateľovi 

- rik iíie o zjav m ľi^trai ili-ľr-é foejo^afky, ;et , 'Ofii -í povi n;1 v ď,..,. , ,;,c j; okam-
/i ton ocJsnárenía di; tej doby nie je Oprávnený Predmet leasingu prevziat. 

Nájomca nie Je oprávnený prevziaí Predmei leasingu od predávajúceho, pokiaľ 
mu tento neodovzdá technický preukaz/osvedčenie o evidencii resp. mý doklad 
o^vedr ujú< i v astme ke právo a právo uržby k Predmetu leasingu (dalej spoločne 
ako „Oivedťenie o ttvidvr,<. t i " ; k prihláseniu Predmetu leasingu mi dopravnom 
inšpektoráte, s výnimkou, ak prihlásenie Predmetu leasingu do evidencie na 
dopravnom inšpektoráte zabezpečí bezprostredne po prevzatí Predmetu leasingu 
predávajúci. 

Pokiaľ prihlasuje Predmei leasingu do evidencie dopravného inšpektorátu nájom
ca. je terno povinný Preomel leusin^c prihlásil bezodkladne. J obratom po 
pohlasenŕ a po obdržaní ..OSVtUČEN A 5.) EVIDENCII Čast I" (polvkaľbonatovej 
karly; najneskôr do 30 dn í od prihlásenia doručiť prenajímateľovi or igmí l 
papierového „OSVEOCtN IA O EV11 í£ NQI Časť lt* (Technický preukaz], v prípade 
ak je predávajúci dealeroir ziiačk1 , koncernu VVV predávajúcemu, v tomto. 
j- ipariezabe/pec"i doručenie tec bnického preukazu prenajímateľovi predávajúcr. 
Prihlásením sa rozumie zápis prenajímateľa ako vlastníka a náiomci. ako Jržiteľ i 
Predmetu leasingu. Nájomca sa zaväzuje v prípade straty, odcudzenia, zničenia 
„OSVEDČEKfA O EVIDENCII Časť ľ" .ilebo papierového O S V L I X E M A U 
EVIDENCII Časť I I" (Technický preukaz] alebo akejkoívek zmeny v zapísaných 
údajoch v osvedčení o evicjencii doručiť prenajímatelovi orfgináJ aktuálneho 
Technického preukazu a to do ; G dní od vydania nového Technického ureukazu 
resfj. výkon.u la zmeny v Technickom preukaze. Ak nájomca nedoručí originál 
papierová!- >..M>VL'JČ \ ^ O b V i D E M C a-' M" • Technický preukaz obratom, 
najdlhšie víaií do 30 dní po prihlásení Predmetu leasingu i a prísluínom 
riopravnoiTt inšpektoráte, je prenajímate! oprávnený požadoval od nájomcu 
zmluvnú pokutu v sume _13, € J_A každý der1! omeškania, ktorú sa nájomca 

zaväzuje bezodkladne po výzve prenajímatelovi uhradiť. 

Článok II. 

VEastníclvu Predmetu leasingu 

Prevzatím Predmetu leasinyu nájomcom za predpokladu splnenia odkladacích 
oodiaienok \KH\\.\ čiánku I. bodu j. rýchlo VPZFL ako a; poviraiosti zo strany 
predávajút eho, vyplývajúc ich mu zo Zmluvy o spolupráci, obchodnom zaslúpeni 
t kupé uiotoiovéhi; /oziri'a, sa stáva Predmet leasiryu vlastnú tvo-n prer'.ají-
i aíeŕa. Vlastnícke právo k nemu irva I IO t elú o'obu trvania Zmluvy a za podmie-

i ok uvedeuvM b v c'l. VIII. tejto Zmluvy sa na základe tejto Zmluvy prevádza na 
i i jomcu ako kujjujuceho. Pučas doby riadneho trvania Zmluvy je najomr i 
užívateľom a prevádzkovateľom Predmetu leasingu. 

Nájomca je povi i inv/abránit vzniku práv Tretích osôb k Predmetu (easingu a nesie 
• -íl- adv >pojcfi- so -plnením tejto povi imo-l i. Nájomca je povinný okamžite 
písomne oznamif prenajímateľovi uplatnenie nárokov tretích osôb na Predmet 
leasingu V prípade nesplnenia tejto povinnosti je nájomca povmttý uhradí' 
prenajímateľovi všetky náklady spojená i ochranou práv prenajímateľa ako aj 
prípadne vzniknuhí "kódu. 

Článok Ml. 

Užívanie Predmetu leasingu 

Nájomca ako prevádzkovateľ zodpovedá za prípadné íkocy a je povinný ich 
v plnom rozsahu nahradil, ktoré škody vznikne vsúvisiosľ • požiadavkami tretích 
osôb z dôvodu íkód priamych i nepriamych spôsobených prevádzkou Predmetu 
easmiíu, či už tieto škody zasiahnu tretiu osobu, prenajímateľa alebo samotného 

mijornt u a to aj bez v! a- í neho zavinenia r ájomcu. 

Prenajím.Kcľ sa zaväzuje, ze po dobu trvania Zmluvy nebude užívanie Predmetu 
leasingu i ajomcorn žiadnym spôsobom narušovať, prípadnesfaiovaí, s výnimkou 
prípadov vyplývajúc ic h z opomenutia alebo neplnení a si povinností/o slran> riu 
jomc.u, ktoré by sťa/ili postavenie prenajímateľ,! ako . astníka, prípadne by LÓ-
klada I i dôvodnú domnienku o užívaní Predmetu leasingu v rozpi ire s touto Znnlu 
voudleboz neplnenia povinností nájomcu vyplývajú, ich zoZn uvy a VPZhL. 

Ti. ÍVÍÓ-(ftíO 
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3. Nájomca je oprávnený používať Predmet leasingu len na území tých Štátov, pre 
územie ktorých je Predmet leasingu poistený, s výnimkou Štátov bývalého ZSSR, 
Rumunska a Albánska, a to i napriek tomu, že i pre územie týchto Štátov je Predmet 
leasingu poistený. Na území týchto Štátov môže nájomca používať Predmet 
leasingu len po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. 

4. UaUi prenájom, požičiavanie, výpožička resp. akékoľvek prenechanie Predmetu 
leasingu akejkoľvek tretej osobe vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas prena
jímateľa na základe písomnej vecne a Časovo odôvodnenej žiadosti nájomcu. 
Tretou osobou sa nerozumejú zamestnanci a blízke osoby v zmysle § 116 zák. č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Prenajímateľ je 
oprávnený vykonávat kontrolu užívacích pr.iv. Za týmlo uc'elorn je povinný 
vybaviť osobu, ktorá bude vykonávat kontrolu, plnou mocou, ktorou je táto osoba 
povinná M preukázať. Touto osobou môže byť osoba právnická aíebo fyzická (aj 
odlišná od prenajímateľa) a nájomca je povinný túto kontrolu strpieť a umožni* ju. 

Nájomca je povinný udržiaval Predmet leasingu v stave zodpovedajúcom veku a 
opotrebeniu Predmetu leasingu na vlastné náklady. Mimoriadnu po/romosf musí 
venovať dodržiavaniu podmienok výrobcu, týkajúcich sa obsluhy a údržby 
Predmetu leasingu. Taktiež musí dbať na bezpečnostné pravidlá stanovené 
výrobcom, prípadne plynúce zo všeobecne záväzných právnych ptedpisov. 
Všetky opravy Predmetu leasingu vrátane poislnýc h a jeho údržbu je nájomca 
povinný vykonávat vlastným menom a na vlastné náklady, a to po dobu záruky 
výrobcu výhradne v servisných prevádzkach, ktoré sú autorizované výrobcom 
ľredmetu leasingu. V prípade porušenia povinností podlá predchádzajúcej vety je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výs"ke 330,-€ 
za ';dzué jednotlivé porušenie, ktorú sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi 
v lehote uvedenej vo výzve na jej uhradenie. Všetky náklady súvisiace s vlast
níctvom, užívaním a bežnou prevádzkou Predmetu leasingu a jeho príslušenstva, 
ako sú najmá: povinné zmluvné poistenie (pokiaľ nie je súčasťou leasingových 
splátok), havarijné poistenie (pokiaľ n ieje súčasťou leasingový!, h sptáiok), pohon 
né hmoty, olej, platby týkajúce sa správnych poplatkov, koncesionárskych 
poplatkov, cestnej dane a ostatných daní, zákonných sankcii alebo nárokov (retich 
osôb, platby spojené s prevádzkou, údržbou, opravami mimo poistných udalostí, 
parkovné a pod., hradí nájomca na svoje náklady. Pri prípadnom zaťažení 
prenajímateľa vyššie uvedenými nákladmi, účtuje ich tento nájomcovi a nájomca 
*a zaväzuje ich v stanovenej lehote splatnosti uhradiť. 

6. Technické úpravy, doplnky a zmeny vybavenia Predmetu leasingu sa nájomca 
zaväzuje vykonať výhradne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímateľa. Ak sa technickou úpravou obmedzí alebo zanikne záruka predáva 
júceho resp. vyrobí u za vady, nesie nájomca riziko a náklady tohto obmedzená 
alebo výluky záruky. 

7. Technické úpravy, doplnky a zmeny vybavenia Predmetu leasingu vykonané s 
predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa, budú vykonané na 
náklady, zodpovednost a nebezpečie nájomcu. Okamihom vykonania takéhoto 
úkonu prechádza vlastnícke pravo k doplnkom a iným nájomcom použitých 
dielov a predmetov na prenajímateľa. 

8. Afc vykoná nájomca technické úpravy bez súhlasu prenajímali Ta: 

- v prípade zníženia hodnoty Predmetu leasingu je nájomca povinný uhradiť 
prenajímateľovi na jeho výzvu a v ním určenej lehote sumu zodpovedajúcu 
hodnotezníženia Predmetu leasingu 

- v prípade zvýšenia hodnoty Predmetu leasingu, ktoré vzniklo technickými 
úpravami a zmenami vybavenia bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa, 
zaväzuje sa nájomca uhradil prenajímateľovi zmluvnú pokutu za porušenie 
jeho povinnosti vo výške zodpovedajúcej hodnote takto dosiahnutého zvýšenia 
hodnoty Predmetu leasingu. Túto zmluvnú pokutu je prenajímateľ oprávnený 
započítať voči prípadnému nároku nájomcu na náhradu škody resp. vydanie 
bezdôvodného obohatenia založenému týmto zvýšením hodnoty Predmetu 
leasingu. Zvýšenie, resp. zníženie hodnoty Predmetu leasingu stanoví, pokiaľ sa 
účastníci nedohodnú inak, súdny znalec určený prenajímateľom. Nájomca sa 
zaväzuje znalecký posudok akceptoval v plnom rozsahu a uhradiť 
prenajímatefovi náklady na jeho vyprac, ovanie. 

Článok IV. 

Záručné a servisné podmienky 

1. Prenajímateľ neručíza žiadnu dielčiu vlastnost alebo spôsobilosť a technický stav 
Predmetu leasingu, obzvlášť za jeho vhodnosť na použitie predpokladané 
nájomcom, a teda ani za to, Či je použitie Predmetu leasingu v súlade ! úradným 
osvedčením, právnymi predpismi a príslušnými normami. 

2. Prenajímateľ neručí žiadnym spôsobom za zmluvne záväzky nájomcu, dotýka 
júce sa Predmetu leasingu. Prenajímateľ dalej neručí za akékufvek škody 
vzniknuté z dôvodu vadnej dodávky alebo lungovania (prevádzky) Predmetu 
leasingu (prevádzkové riziká; 

3. Prenajímateľ neručíza lechnické vady Predmetu leasingu. Nájoon a nemôže voči 
prenajímatefovi uplatňovať náhradu škôd spojenú s odstránením technických vád 
Predmetu leasingu, resp. vadného plnenia a ani nároky vyplývajúcemu zo záruky. 

4. V prípade opráv Predmetu leasingu koná nájomca podľa ustanovení tejto Zmluvy 
sám, čím berie r.a seba zodpovednosť za riadne vykonanie opráv bez ohľadu na 
jeho zavinenie, ktoré zabezpečí na svoje náklady. Nájomca je povinný pri výskyte 
vád na Predmete leasingu, pri jeho opravách, prípadne situáciách, kedy je Pred
met leasingu mimo prevádzky, platiť dohodnuté leasingové splálky v dohodnú 
tých termínoch, pokiaľdalej nie jeuvedené inak. 

5. I .platnenie vadu predávajúceho vykoná nájomca v zmysle ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov, Zmluvy a VPZí-L Nájomca je povinný uplatniť 

u predávajúceho nároky zo zodpovednosti za vady včas a riadne, r A čo ho prena
jímateľ podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje. Odstúpiť od kúpnej zmluvy je ako 
kupujúci oprávnený výlučne prenajímateľ V prípade potreby opravy ako i v pr i 
páde potreby obhliadky Predmetu leasingu pre potreby určenia vady, vadného 
plnenia, alebo škody na Predmete leasingu, je nájomca povinný sám, alebo na 
základe pokynov prenajímateľa, predávajúceho, alebo servisu pristaviť Predmet 
leasingu a znášať obmedzenia nevyhnutne spojené s vykonaním vyššie uvede 
ných úkonov. Pre potreby určenia vady, vadného plnenia alebo škody na Pred
mete leasingu pri ich neakceptovaní predávajúcim alebo nájomcom sa zmluvné 
strany dohodli, že prenajímateľ je oprávnený objednať odborný posudok na 
náklady nájomcu, ktorého výsledky budú pre nájomcu záväzné a ktoré akceptuje. 

6. Všetky náhradné diely a rfaKie dodávky k Predmetu leasingu realizované v súvis
losti s odstránením vád, škôd resp. údržbe na Predmete leasingu nájomcom poČ-is 
doby účinnosti Zmluvy sa stávajú majetkom prenajímateľa, pričom táto skutoč
nosť nemá vplyv na zmenu leasingových splátok, ani na zmenu kúpnej ceny 
Predmetu leasingu. 

Článok V. 

Poistenie 

T. Puistťnie schopnosti splácat leasingové splátky 

1.1. K poisteniu schopnosti splácať leasingové splátky môže pristúpiť iba nájomca, 
ktorý je fyzickou osobou. V prípade, ak nájomca požiada o pristúpenie k poisteniu 
schopnosti splácať leasingové splátky, potom k poisteniu schopnosti splácať 
leasingové splálky pristupuje podpisom Zmluvy o finančnom leasingu motoro
vého vozidla, resp. podpisom dodatku k Zmluve o finančnom leasingu moto
rového vozidla. Nájomca, ako poistený, je povinný oboznámiť sa so Všeobecnými 
poistnými podmienkami. Osobitnými poistnými podmienkami a s Rámcovou 
poistnou zmluvou, ktoré sa vzťahujú na poistenie schopnosti splác at leasingové 
splátky, prípadne inými zmluvnými dojednaniami Poisťovne Cardií 5lovakia, a.s. 
k poisteniu schopnosti splácal leasingové splátky (dalej tiež „poistiteľ") a svoj 
súhias s týmito dokumentárni potvrdí podpisom Zmluvy o finančnom leasingu 
motorového vozidla. 

1.2. K poisteniu schopnosti splácať leasingové splátky môže pristúpiť len ten nájomca a 
íoto poistenie môže vzniknúť len pre toho nájomcu, ktorý spĺňa nasledovné 
podmienky: 

• jemladšíako 60 rokov, 

- je zdravý (najmä netrpí chronickým ochorením alebo nevyliečiteľnou choro
bou, alebo ochorením, ktoré by mohlo ohroziť jeho zdravie alebo život, alebo 
ochorením, ktoré by mohlo mať za následok vznik plnej a trvalej invalidity) a nie 
je v pravidelnej lekárskej opatere Či pod pravidelným lekárskym dohíadom 
v dôsledku zisteného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov, 

- nieje v pracovnej neschopnosti, 

- ZA posledných '2 mesiacov nebol v pracovnej neschopnosti dlliSej ako 30 po 
sebe idúcich dní. 

1.3. Pre prípad poh.tei ia schopnosti splácat leasingové splátky v rozsahu Súboru 
poistenia B) môže k poisteniu pristúpiť len ten nájomca a toto poistenie môže 
vzniknúť len pre toho nájomcu, ktorý okrem splnenia podmienok uvedený' h 
v bode '. .2. tohto i lanku dalej splna N V I dovne j odmienky: 

- je zamestnaný v pracovnom pomere uzavretom na dobu neurčitú a bol zamest
nal \ v pr i m | úmere nepreiržit;-' ti : v predchádzajúcich "2 mesiacoch 
a nie je v skúšobnej dobe, 

- nedal a ani mu nebohí dana výpoved z pracovného pomeru, nezrušil so 
zamestnávatelum okamžite pracovný pomer, neobdržal od zamestnávateľa ani 
nezaslal zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou, 

- nepatrí podľa svojho vedomia medzi okruh zamestnancov, s ktorými by mohol 
byť v dobe nasledujúcich 1 z mesiacov rozviazaný pracovný pomer z dôvodov 
uvedených v § 63 ods. I písm, a) bi Zákoi níka práce íriajma v dôsledku 
organizačný* h zmien zamestnávateľa, znižovania počtu zamestnancova pod.J 

Ak bolo uzavretie poistnej zmluvy sprostredkované dcérskou spoločnosťou veri-
ief.i - VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., poveruje nájomca ako 
príkaze t podľa ustanovení^ 724 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov prenajímateľa ako príkazníka uhrádzaním splátok 
poistného vo výške a splatnosti podľa poistnej zmluvy. Príkazca sa zaväzuje 
poskytnút prfkazníkovi prostriedky na vykonanie príkazu a nahradiť náklady 
vynaložené pri vykonaní tohto príkazu, a to vo výške a ď o t a i h uvedených 
v splátkovom kalendári pod názvom konkrétneho poistného produktu. Prena
jímateľ je oprávnený počas doby nájmu zmeniť výšku poistného pre poistenie 
schopnosti splácat leasingové splátky, zahrnutého v leasingovej splátke, priamo 
úmerne v závislosti od akejkoľvek zmeny výšky leasingovej splátky, ako napr. 
zmena výšky poistného pre PZP, zmena výšky U P H úČEovane| k leasingovej 
späátke, nové dane a poplatky, ktoré sa budú vzfahovat na vlastnú tvo a leasing 
Predmetu leasingu a iné. 

1.4. V prípade vzniku poistnej udalosti sa nájomca riadi ustanoveniami príslušnej 
Rámcovej poistnej zmluvy, Všeobecnými poistnými podmienkami a Osobitnými 
poistnými podmienkami poistiteľa. Oprávnenou osobou na prijatie poistného 
plnenia z tohoto poistenia je prenajímateľ. V prípade, že nastane smrť alebo plná a 
trvalá invalidita nájomcu, ako poisteného, poistiteľ u hradí prenajímateľov i poistné 
plnenie v zmysle Kámcovej poistnej zmluvy uzavretej medzi poistneľom a 
prenajímateľom. Predmet leasingu v prípade plnej a trvalej invalidity nadalej 
zostáva vo vlastníctve prenajímateľa a v užívaní nájomcu, v súlade s pôvodne 
dohodnutým splátkovým obdobím a touto Zmluvou. 



2. Poislenie finančnej straty (CAPJ 

2.i. K poisteniu finančne] straty GAF (dakš tiel „poistenie tiuančnej straty*) maže 
pristúpiť iba nájomca, ktorý je lyžičkou osobou. Finančnou -tra;on \,i rn/u• niť• 

•inančná ujna, ktorú poistený utrpí v odskoku krádeže (odcudzenia!- Predmetu 
leasingu alebo totálneho zničenia Predmetu leasingu (totálnej škodyj v dôsledku 
havárie. V prípade, ak nájomc a požiada u pristúpenie k poisteniu rinaričnej -.tra'.y. 
potom, k poisteniu pristupuje podpisom Zmlúv, o finančnom n.a,iuvM moto 
rového vozidla, ktorej súčas'ou je prihláška no poistenia, resp. dodal ku k Zmluve. 
o ' inančnom (easingu motorového vozidla, ktorého súčastou je prihláška do 
poctenia. Nájomc a. ako poistený, je povinný oboznámil ,a -o Všeobecnými 
poivínvnn podmienkami pre neživotné poistenie finančne, -M-Mv GAP, 
RániCOVQti poistnou / I I luvou, uzavretou medzi poistiteforn a prenajímateľom, 
pripadne inými zmluvnými dojednaniami k poisteniu l inauruej straty poistile.ta, 
'-vo; -uNas ••• klorymi potvrdzuje podpi-om imiuvy o i inan'norr leasingu 
motorového vozid a. 

2.2. '< poisteniu finančnej straty môže pristúpi- len len nájonu a a U. r t poistenie môže 

vzniknú L len pre t oh t J nájomcu, ktorý je mladší a ku 7 d rokov. 

2.3. Ak bolo uzavretie poistnej zmluvy sprostredkovane dcérskou spoločnosťou veri
teľa VOLKSWAGEN hnariéne služby Maklerska s.r.o., poveruje nájomca ako 
príkazca podlá uslauovení^ 724 a nas . zák. č. 40a I 964 Zb. Obe i au .ky zákonník 
v znení neskor-.ich predpi ov prenají uateľa ako príkazníka uhrádzaním splátok 
poistného vo výške a splatnosti podľa poistnej zmluvy. Príkaze > s,.i zaväzuje 
poskytnúť pn"kazníkovi prostriedky i^i vykonanie príkazu a nahradil nak ady 
vynaložené pri vykonaní tohto príkazu, a lo vo vy^ke a lehotách uvedených 
v splátkovom kalendári pod názvom konkrétneho poistného produktu Preu.i-
jímateľ je oprávnený počas doby nájmu zmenil výšku poistného pri poistenie 
schopnosti splácať leasingové splátky zahrnutého v leasingovej splátke, priamo 
úmerne \ /ávislo_á od akejkoľvek zmeny výšky leasingovej sp\itk\. ako napr. 
zmena výšky poistného pre ľ/P, zmena vý-kv n | J H účtovanej k Leasingovej 
splátke nove dane a poplatky, ktoré -a budú vz a h oval na vlastníctvu a leasing 
Predmetu leasingu a iné. 

2.4. V prípade vzniku poistnej udalosti sa ni|orin a riadi Všeobecnými poislnvoii 
podmienkami pre neživotné poistenie finančnej -.fiaty GAP a ustanoveniami 
Kameovej poistne, zmluvy Č. VWh8034. Nájomca podpisom tejto Zmluvy vinku
luje akékoľvek poistné plnenie vyplácané poistitelom vprospecl prenajímaíe-ľa. 

3, Povinné zmluvné poistenie (ďalej PZP) 

í. Nájomca je povinný v .ú'ade so zákunom > povinnom uvnum poinleni 
zodpovednosti £d škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla počas doby 
trvania leasingu uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozicia. 

i.2. V prípaoe, že nájomca ako poistuík uzavrie PZP v niektorej z poisíovrí. ktorú si 
zvnlí nájomca, a v ktorej mu poistenie sprostredkuje spoločnosť VOLKSWAGEN 
Hnančné služby Mak'éíska s.r.o., spolupracujúca s prenajímateľom pri 
sprostredkovaní po istenie.;, poisteniu vzniká momentom prevzatia Predmetu 
leasingu a podpisom poistnej zmluvy resp. návrhu poistnej zmluvy nájomcom 
u predávajúceho. Súčasťou poistnej zmluvy su všeobecne poistné podmienky 
a príslušné zmluvné dojednania. Nájorru a je povinný obratí m pu prihlásení 
Predmetu leasingu na .'opravnom inšpektoráte nahlásií príslušnej poisťovni 
evidenčné Číslo vozidla a číslo osvedčenia o evidencii. PnK'ovňa následne 
odovzdá (zašle) nájomcovi potvrdenie o uzavretí i'ZP a zelenú karu, ktoré V 
nájomca povinný prevziat. V prípade ukončenia PZP pred dátumom riadne; doby 
trvania leasingu je nájomca povinný odovzdal prenajímateľovi poivroenie 

0 uzavretíP/P a ze'euu kariu. Táto povinnosť pl.i-l naj'Tiä pre prípad predčasného 
ukončenia Zmluvy z dôvodu odobratia/vrátenia Predme'u easingu, totálnej 
havárie Predmetu leasingu (pokiaľ nájomca neocíkúpi vrak vozidla od prena 
jímateľaj a krádeže vozidla po vyradení vozidla z evidencie na dopravnom 
inšpektoráte PZ. Náj jmca ako poisiník splnomocňuje podpisom tejto Zmluvy 
prenajímateľa na \:-_etky právne úkony voči príslušnej poisťovni súvisiace s ukon
čením ízánikomj poistenia zodpovednosti ZA Škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla i ZV), najmä v súvislosti s predčasným ukorčenírri Zmluvy, 
vyňatím poistného z leasingových splátok a ou:- úpením od tejto Zmluvy a to 
najmä na uzavretie dohody resp. Dodatku k poistnej zmluve, na základe kiore i 

dôjde k ukončeniu PZP. 

3.J. Ak bolo uzavretie po nej zmluvy sprostredkované dcérskou spoločnosťou 
veriteľa VOLKSWAGEN Finančne služby .Maklerska s.r.o., poveruje ľ ájornt a ako 
príkazca podľa ustanovení § 724anas'. zák. c. 40/" 964 Zb. Občiansky zákoľiríflrrM 
znení neskorších predpisov prenajímateľa ako príkazníka uhrádzaním splátok 
poistného vo výške a splatnosti podľa poistnei zmlm.y. Príkazca sa íavázuje 
poskytnúť príkaznikovi prostriedky VA vykonanie príkazu a nahradil náklady 
vyn.ilozené pri vykonaní tohto príkazu, a lo vo výške a lehotách uvedených 
v splátkovom kalendári pod názvom konkrétneho poistného produktu. Prena 
jímateľ je oprávnený počas doby nájmu zmeniť výšku poistného pre poislenre 
schopnosti spláeat .eisingové splátky, zahrnutého v leasingovej splátke, priamo 
úmerne v závislosti od akejkoľvek zmeny výšky leasingovej oplátky, ako napr 
zmena výšky poistného pre PZP, zmena výšky DPH účtovanej k leasingovej 
splátke, nové dane a poplatky, ktoré sa budú vzťahoval na vlastníctvo a easine. 
Predmetu leasingu a iné, 

3.4. Pokfal nájomca neuzavrie PZP prostrednú'vom -.polocno.-'1 VOLl\ VVAGEN 

1 inančné služby Maklerska s.r.o., je nájom* a povinný uzavrie-" na tvoje náklady 
PZP najneskôr v deň prevzatia Predmetu ieasii >.J,LI a pravidelne platil poistne 
príslušnej poisťovni v súlade so zákonnou úpra.ou pre územie, fia ktorom \,i 
Predmet leasingu nachádza. V prípade cesty nájomcu mimo územia Slovenska, je 
nájomca povinný mai SO .ebou doklad ureuka/ujúci uzavretie PZP, pre prípad 
spôsobenia škody v za hraničí (!zv. „zelená karta".c 

4. Havarijní poistenie 

4.*. Nájomca j*- povinný počas doby trvania leasingu havarijn* poisti' Predmet 
leasingu proti •. ••vikvui nzikám. Ljj.i havária '.ijoškocieniej, lofa^rci hav/iri i 
i zničenie), krádež, živelná uda í osi, vandal izmus ri pod. Idalej havari|ľe poistenie.. 
NajOrnc a má [iravo voľby poisíovateľa, pričom preuajímaíi-í ii vyhradzuje pravo 
neakceptovania nájomc om navrhnutého poistovatefa (napr. z dôvodov neuspoko
jivej likvidácie, poškodzovania klientov..! a uzavretie havarijného poistenia 
sprostredkuje spoločnost VOI KSWAGLN hiiiarčnŕ ilužhy Víakíérska v r . o , alebo 
s predchádzíijuciru súh asom prenajímateľa bude poistenie uzavreli: individuálne 

4.2. V rjfípacie, že dôjde k poistnej udalostí, je nájomca povinný tuto poistnú udalosť 
oznámiť okamžite pu vzniku poistnej udalosti orgánom Činný in v trestnom konaní 
[OČI K J a [jrtsluínej poisťovni. Nájomca je povinný vypil ú t pre poisiovňu prú-i ušné 
tiačivá potrebne na za registrovanie poistne] udalosti, zaregistroval poistnú udalosí 
v tejto poisťovni, vyžiadat potvrdenie poisťovne o registrácii poistnei udalosti 
aioío predložil rirei aiímateľovi. 

4 . í . Nájomca ,c súčasne povinný písomne oznámi: prenajímateľmi každú poistnú 
udalosť ako I uznain l rnu predpokladaný rozsah škody a nadií sa pokynmi 
poisťovne, pnpauue prenajímateľa. V prípade krádeže alebo totálne| havane 
Predmetu leasingu musí nájomca prenajímateľovi doručiť hlásenie o oznámení 
poistnej udalosti (X I K, zaregistrovanie poistnej udalosti v príslušnej poisíovni, 
potvrdeniepoistôvrie u totálnej havárii, prípadne iné s tým M:visiac e. íoklauy. 

4.4. V prípade poistnej udalosti - havárie ako aj krádeže alebo totálnej havane, vedie 
samotné následné konanie • prívesnou pon'ovňou, OCTK alebfj invrni subjek-
lanu týkajúce1 -a uo^-nej udalfjsti nájOrní a i a vlastne nák ady. j:i enajímateľ je 
pripravený poskytnúť mu primeranú súčinnosť. Prenajímateľ podpisom Zmluvy 
•:,plnomocr,!Uje nájomcu na všetky právne úkony voči OCTK, súvisiace s nahlá
sením udalosti QČTK a ich. cfalíím konaním. Toto plnomocenstvo sa považuje ZA 
odvolané dňom, kedy prenajímateľ j i e b o OCTK r-adobudr'-ú podozrenie, že 
k poistnej udalosti doš'o v dôsledku úmyselného konania nájorru u. 

5. Havarijnť poistenie, ktorého uzavretie je sproslredkované spoioŕnostou 
VOLKSWAGEN Finančné sluiby Maklerska s.r.o.: 

:\.\. I lavarijué poistenie na Predmet le,isiuL-ij cfoiednava a poisir-u zmluvu s poisťov
ňou uzatvára nájomca užívateľ vozidla ako poistnfk, platiteí poistného v zmysle 
nizíie uvedeného a poistený pre územie určené v poistnej zmluve a v protokole. 
.. udov/dani a urewatí Predmetu !ea-iuc;.Li SO ^poluučaslúu maximá ne C % 
Ĺ jednej poistne; uiialorzá, --účasŕou klorej poistnej zmluvy su všeobecné poistné 
podmienky, prípadne iné zmluvné dojednania k havarijnému poisteriu. Nájomca 
podpisom Zmluvy vinkuluje akékoľvek prípadné poistné plnenie z havarijného 
P&istenia v prospech prenajímateľa. Kavarijné poistenie vzniká momentom, 
riadne vypfneného protokolu o odovzdaní a prevzatí Predmetu tsa&lftgu 
potvrdeného uájorni om a prenajímateľom, resp. predávajú: m. 

5.2. Ak bolo uzavretie poistnej zmluvy sprostredkovane dcérskou spcločnostou veri
teľa VOLKSWAG6N Finančné služby Maklerska s.r.o., poveruje nájomca ako 
príkazca podľa ustanovení § 724 a nas:. ^ák. č. 40/1 9b4 Zb, Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov prenajímateľa ako príkazníka uhrádzaním splátok 
poistného vo výške, a splatnosti podľa poistnej zmluvy. Príkazca sa zaväzuje 
pôskytnút príkaznkovi prostriedky na vykor'ani e príkazu a nahradiť náklady vyna 
ložene pri vykoftftflf ioh;o príkazu, i to vo vv'ške a lehotách uvedených v splátko
vom kalendári pod názvom konkrétneho poisíného produktu. Prenajímateľ |ť 
opnivnený počas doby nájmu zmerať výšku poistného pre poistenie schopnosti 
splácať leaMMLíOve plátky, zahrnutého ••. leasingovej splátke, priamu úmerne 
v závislosti od akejkoľvek zmeny výšky leasingovej splátky, ako napr. zmena výSky 
poistného pre PZP, zmena výšky DPH účtovanej k leasingovej splátke, nové dane 
a poplatky, ktoré -a bucú vzťahoval VA vlastníctvo á leasu y Predmetu leasingu 
• i ir'é 

i. i. Nájomca je povinný oboznámi! sa s poistnou zmluvou ,eobec nynrii poistnými 
podmienkami poistovne, ktorc sa vzv \vw\\. na havarijné poistenie vozidla a PZP, 
prípadne inými zmluvnými dojednaniami k havarijnému úrazovému a PZP 
príslušnej poisťovne a svoj súhlas s týmito všetkými zmluvnými dojednaniami 
potvrdí v protokole o odovzdaní a prevzatí Predmetu easiugc [pri PZP potvrdí svoj 
súh as priamo na poistnej zmluve resp. návrhu na uzatvorenie PZP). Nájomca ako 
poistník s.i zaväzuje- \ plnom rozsahu dodržiavať a akceptovat predmetné 
zmluvné dojednania k. havarijnému poisteniu motorového vozidla a PZP a v 
prípade poistnej udalosti ako aj v prípade u- tatného siyku s po i si ivnou postupová' 
a riadu sa predmetnými všeobecnými pocínymi podmienkami, pričom budedbat,. 
aby poistná udalost na Predmete leasingu nenastala. Pokiaľ takáto udalosť hrozí, je 
nájomca povinný odvrátil ju na svoje náklady alebo obmedzil výíku vzniknutej 
škody podľa svojich možnosti. Všetky povinností vo vseobeci ych poistných 
oorúnieukach, prŕp. v iných zmluvných dojednaniach, vzlahujuct ^a na poiste 
neho, sa považujú ZA povinnosti nájomcu ako poistníka. PokiaT poistovňa kráti 
poistné plnenie . dôvodu porušenia všeobet ných poistných ;.iodinienok alebo 
inveh povinností najomcoín, ako aj z titulu spoluúčasti, rozdiel medzi vv'-kou 
[joh.fari'ívky prenajímateľa a plnením poisťovne znáša nájomca. 

n.4. Vzrnysie vyššie uvedených ustanovení týchto VPZFL ako i dojednaných poistnýc i 
f iodmienok týkajúc ich sa havarijného poistenia medzi nájomcom a poisťovňou, je 
poistné plnenie od poistovne v prípade akejkoľvek poistnej udalosti vinkulovanév 
prospec h preiMjímateía ako vinkulanta, čo nájomca v plnom rozsahu akceptuj:-. 
Prenajímateľ -a zakazuje použit prijmite poistné puienie na zníženie prípadnej 
poľíadávky prenajímateľa voči nájomcovu V prípade havárie Predmetu leasingu 
je prenajímateľ oprávnený započítať prijatá poistné plnenie voči prípadným 
pohľadávkam prenajímateľa voči nájomcovi, zvyšok prijatého poistného plnenia 
vydá prenajímateľ bez zbytočného odkladu nájomcovi. Ak poisťovňa určí, žt1 

nejae o totálnu škodu t.j. že oprava Predmetu leasingu nie je podlá rozhodnutia 
Poistovne rentabilná, je nájomca povinný uvies' Predmet leasingu bez zbytoč 



r ého udklanu do pôvodného stavu. Vztah nájomc u .1 ^ervnu, uykui J--. i,u< el.u 
opravu Predmetu leasingu, JĽ dvojstranným vzťahom týchlo subjektov, prena 
jfmateľ má však pravo presvedčiť sa u -posune ,1 vykonám" opravy Predmetu 
leasingu. 

V í, V prípade totálnej havárie, krádeže a zniíenia Predmetu leasingu sa postupuje v 

/mysle čiánku Vi l. lýchtoVPZFL. 

5.5. N'á|Ornc:a s,i v prípade poistnej udalosti zaväzuje pristavil Predmet leasingu r.i 
vykonanieopravy, a to výlučne do zmluvného autorizovaného servisu pre prfelus-
1 M značku a typ vozidla. pr/čom sa zaväzuje postupovať podľa VT'ZrL .J prípad 
n y c h pokynov prenajímateľa. 

h. Havarijné poistenie uzavrela nájomcom: 

b. i. Nájomca sa zaväzuje dojednať havarijné poistenie a uzatvoriť poistnú zmluvu na 
Predmet leasingu v ním individuálne zvolenej poisťovni, a tu s prefk had/ajurun 
súh'asom prenajímateľa prípaone zmenil poisťovňu v súlade s odsúhlasenými 
pokyn TI i prenajímateľa a riadne platil poistné tak, aby bol Predmet leasingu od 
okamihu jeho prevzalia od predávajúceho po t e l y čas trvania leasingu havarijné 
poi íerý proti všetkým rizikám, í.j. havária (poškodenie), totálna havária (zniče
nie.'. kradez, živelná udalosť, vandan/mus a pod., pre územie Európy a/aj pre 
územie na ktorom t.:.i :*•- Predmet ieasingu práve používaný, s maximálnou 
spoluúčasťou 1 u % z jednej poistnej udalosti. 

b.2. Nájomca sa zaväzuje, že uskutoční vinkuláciu poistného plnenia v prospech 
prena|imatela a pienlu/ í prenajímateľovi potvrdenie o vinkulácii poistného 
plnenia. 

h. i. N.ijomi a ]e pm-inrý doručil prenajímateľovi do 14 dní odo dňa prevzatia 
Predmetu leasingu kópiu dokladu n dojednaní havarijného poistenia podľa bodu 
6,1.., a to kópiu pOÍftne] zmluvy a všeobecných poiMrýeh poonľer ik. pr ípadi ' ' 
iných zmluvných dojednaní nájomcu s poisťovňou, a on^inái potvrdenia 
poi síovne o zabezpečení vi n ku lá( le poistného plnenia v prospei h prenajímateľa. 

b.4. Ndjoai! a je povinný kedykoľvek na vyzvú prenajímateľa dôveryhodnými 
cokladmi podľa požiadaviek prenajímatelia okamžite preukázať. Že Predmet 
leasingu je havarijné poistený podía bodu 6.1. tohto článku, a že vinkuloval 
poistné plnenie pot J ľa hoc J u b. 2. tohto ť lanku. 

h. j. V prípade, že t.ajunu a -i nespim'povinnosti uvedene v hodoch 6.1. a 6.2. tohto 
Článku, príp. povinnosti uveaer.é v bodu' h b. >. alebo b. 4. T oh to Článku, má sa za 
to, Že Predmet leasingu nie je havarijné poistený, prípadne, že nie je vykonaná 
vinkulácia poistného plnenia a prenajímateľ má v takomto prípade právo Zmluvu 
predčasne ukončit s okamžitou účinnosťou a Predmet leasingu odobral 

ó.é. -\ajoii • a je povinný podľa poistnej zmluvy, všeobecných podmienok k havarij 
nemu poisteniu motorových vozidiel príslušnej poisťovne a ustanovení tejto 
Zmlúv) v:-advázr:o'-ii na tieto VPZhL dbat, aby poisín a udalo-i nenastala. 

b.ľ. Ak prenajímateľ neeviduje voči nájomcovi žiadnu pohľadávku, dá prenajímaleľ 
súr a príslušnej poi (ovni k uvoľneniu vinkuluvaneho poi^nehn plr tmia alebo 
uvoľní už prijaté vinkulované poistné plnenie v prospech servisu resp. v prospech 
n.ijon 1 u. V prípade, že prenajímateľ e\ i duje pohľadávku voč 1 riĽi|Oir;oovi / tejto 
Zmluvy alebo z iných s nájomcom uzatvorených Zmlúv, nájomca súhlasíš jedno
stranným započítaním pohfadávok, ktoré prenajíma teľ nsku ton / vinkulovanéno 
poistného plnenia ai do výšky svojej pohianávky. Prípadný zostatok 
vinkuJovaného poistného plnenia prenajímateľ uvolní v prospech servisu, resp. 
v prospech nájomcu. V prípade, že sa tvuito započítaním pohíadávkok 
prenajímateľa pokryje r ela výška vínkulovaného poistného plnenia, zavázuje sa 
nájomca uhradil servisu c eJú výšku nákladov súvisiacich s opravou Predmetu 
leasingu . 

b.fí. Nájomca je povinný poistné plnenie použiť výlučne na opravu Predmet leasingu, 
spojenú ^ odstránením škody spôsobenej prustr-OL udalostou v autorizovanom 
servise pre príslušnú značku Predmetu easingu Nájonu a -a v prípade poislne| 
udalosti Ldv'.\Ĺu\v prislavit Predmet It-dsir^u n.J vykonanie opravy vv urne do 
autorizovaného servisu pre príslušnú značku Predmetu leasingu, pričom sa 
zaväzuje postupoval podľa usmerneníprenají'rrialeľa. 

b.9. Vsétky náklady súvisiace s poistnou udalostou a súvisiacimi výdavkami ív Tom 1 
poplatok za uskladnenie Predmetu leasingu v servise pc; .termín- uki ničenia 
opravy, spojený mi s opravou Predmetu leasingu, znáša nájomca. 

6.10. Havarijné poistenie Predmetu leasingu sa dojednáva na cenníkovú cenu 
Predmetu leasingu vrátane L) P h) (poistná suma j, uvKÍeuu v protokole Í; odovzdán I 
a prevzatí Predmetu leasingu. Poistná suma [t smie byt upravená o prípad m- z la vy 
poskytnuté predav i ju t im alebo importérom Preometu leasingu. Poistnou sumou 
pre ojazdené vozidlo je aktuálna nadobúdacia cena toho ísléh.o vozidla, určená 
cenníkom ojazdených vozid/ei spoločnosti A G L N U J K A AUTO I í ATA s.r.o.. 
Doplnky a špeciálna výbava, namontovaná na; v Predmete lea-tngu. su poistené, 
ak sú zahrnuté do ceny Predmetu leasingu uvedenej na protokole o odovzdaní 
a prevzatí Predmetu leasingu a zároveň aj jednotlivo vyspet ifikované. Doplnky 
a špeciálna výbava nezahrnuté v cene Predmetu leasingu sú p o i s t n e pokiaľ •••a 
v protokole o odovzdania prevzatí Predmetu leasingu označia pre ich poistenie, 
neoznačené doplnky sú nepoistené. Do poistenia zároveň rw-iriožni.. zahrnul 
poistenie mobilného telefónu, poistenie raoic ,taníne B prípadnej inej výbavy pre 
taxi lužbu. Vzhľadom na túto skuto most nit- |e možné uvedené predmety zahrnút 
do t eny Predmetu leasingu, uvedene.) \ protokole o odovzdaní a prevzatí 
Predmetu leasinyu. 

7. VSeobecné podmienky poistenia 

7.1. V prípade, ze uzavretie P/f-' alebo havarijného [aoistenia holo spro'-lredkovaré 
spoločnosťou VOLKSWAGEN Pinanóié služby Maklérska s.r.o. a nájom; a 
nenahraoi prenajímateľom vynaložené prostriedky na úhradu poistného pod í a 

splátkového kalendára, má v takomto prípade omeškanie s-i ra jónu u s nahrá-
1 lením nákladov prenajímateľa rovnaké účinky ako omeškanie sa nájomcu i ú hra 
rlí.i.i ,-c-asiiy.uvy<.h splátok •• pravom pn-i ují'ua'a-ľa upalra l si voči nájomcovi 
1 nezaplateného piminého /mluvnt d u b r o r u ý úrok z omeškania vo výške 
0,025 % za každý deň omeškania. 

7.2. Prenajímaieí zabezpečí nadne a včasné platenie poistného zahrnutého do 
leasingových splátok príslušným poisťovniam počas trvania doby leasingu. 
V prípade predčasného ukončenia leasingu podľa článku VII. týchto VPZFL je 
prenajímateľ oprávnený od nájomcu požadovať platenie poistného až do doby 
zániku povinnosti plaliťpoístné nájomcom ako poistníkorn. 

73- V prípade, že je Predmet leasingu používaný mimo územia určeného v poistnej 
zmluve a v prolokole o odovzdaní a prevzali Predmetu leasingu, je nájomca 
povinný na ävoje náklady a zodpovednosť havarijné poislit Predmet leasingu proti 
všetkým vyššie uvedeným rizikám a po celú dobu jeho užívania na takomto 
území, s vinkuláciou poistného plnenia v prospech prenajímate! J pokiaľ =a 
nedohodne inak. 

7.4. V prípade technických uprav Predmetu ieasin^u, dodatočne namontovaných 
dupY'kov do Predmetu leasingu a /mien vo vybavení Predmetu leasingu, vzmysle 
článku III. týchto VPZFL, je nájomca povinný upovedomií o tom prenajímateľa a 
priSluSnU poisťovňu a zabezpečiť pod následkom zodpovednosti za nesplnenie si 
povinnosti ich individuálne pnpoisteme na svoje náklady a predloží'. 
prenajímaVľnvi kópie dokladov preukazujúce splnenie tejto povinnosti. 

7.5. Nájomca ako poistník nie je oprávnený počas trvania doby leasingu poistnú 
zmluvu na havarijné poistenie, príp. PZP, a to bez ohíadu. či uzavretie poistenia 
pre nájomcu sprostredkovala spoločnost VOLKSWAGEN Finančné služby 
Maklérska s.r.o. aJeboči uzavretie poistenia zabezpečil nájomca šánt, vypovedať 
am realizovať akékoľvek zmeny poistných podmienok, a to bez predchádza
júceho písomného súhlasu prenajímateía. Akákoľvek zmena poistných pod
mienok zo strany nájomcu bez písomného súhlasu prenajímateľa je neplatná. 

7.6. V prípade, že by došlo zo strany poisťovne k vypovedaniu poistr-ej zmluvy z 
dôvodov, ktoré zapríčinil nájomca, je nájomca povinný túto skuto č n o s r okamžite 
nahlásil prenajímateľovi a poistit Predmet leasingu v súlade s usmerneniu! 
prenajímateľa. V prípade, že túto svoju povinnosť si nájomca nesplní, je 
prenajímateľ oprávnený poisti' Hmiimet leasingu podľa vlastného uváženia c,i 
náklady nájomcu aäebo vypovedať túto Zmluvu s okamžitou účinnosťou. 
Nájomca je povinný zaplatiť prenajímateľovi víetky škody na Predmete leasingu, 
prípadne škody vzniknuté v súvislosti s odcudzením Predmetu leasingu, ktoré 
vzniknú do doby jeho opätovného poistenia, aj ked vzniknú bez zavinenia 
nájomcu. 

7.7. Nájomca je oprávnený a povinný konal pri vybavovaní poistnej udalosti v zmysle 
ie;tu Zmluvy a VPZFL lak, aby nedošlo ko kráteniu oprávnených nárokov 
prenajímateľa. 

7 r9. Nájomca je povinný písomne informovať prenajímateľa ó okcir'nVaai h vzniku 
poistnej udalosti. r> vybavovaní likvidácie poistnej udalosti, ako aj o výške škody a 
výške poistného plnenia, prípadne na vyzvanie prenajímateľa zaslat mu kópiu 
I asenia. Škoda vzniknutá na Predmete leasingu musí byt odstránená v si. aoe s 
konkrétnymi poistnými podmienkami podlá uzavretej poistnej zmluvy. 

7.9. V prípade akciovej kalkulácie leasingu, t. j. mimoriadne výhodné finančné 
podmienky leasingu inapr. úroková miera, priama finančná dotácia znižujúca 
obstarával IU • ^\i. predmKu leasingu...I. podmienenej uzavretím jedného alebo 
viacerých druhov poistenia, sprostredkovaným prenajímateľom alebo jeho 
dcérskou spoločnosťou ^.i nájorru a /avá/u-e udržať v platnosti lietO podmienky 
počas celej doby irvani.i leasingu. V prípade zámku •-aektorej z poomienok 
akciovej kalkulácie (napr. vypovedanie PZP nájomcom.../ sa nájomca zaväzuje 
uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške nájomcom v splátkach 
neuhradenej hodnoty akt iovej ponuky (napr. finančná dotácia prenajímateľa na 
kúpnu cenu, poistné...) a prenajímateľ má súčasne právo zmeniť kalkuláciu 
leasingu na Šlandardnú úroveň a teda zmeniť aj výšku leasingových splátok. Ak 
akciová kalkulácia leasingu spočíva v zvýhodnenej výške úroku na zmluve 
:i.j. menej aku je štandardná výška úroku v rovnakom čase a mieste, napr. akcia 
0%úrok), zaväzuje sa nájomca uhrádzať odo dňa nasledujúceho po drú splatnosti 
leasingovej oplátky alebo nesplatenej časti istiny prenajímateľom financovanej 
pohľadávky úroky v zmluvne dohodnule ; výške ' Year ČL KrliOK -i j '•',, plamv 
v prvý deľ' oaieskar 1a n :o až no upmého --pi.cenia rve h ÍL.: pnNad.wok prena 
jimateľovi. 

Článok VI. 

Leasingové splátky 

1. Obstarávacia cena je súhrn kúpnej 1 en v Predmetu leasingu ,i dal sú. h prípadných 
nákladov na jeho obstaranie, jej výška ie uvedená v splátkovom kalendári. 
tvoriacom základný daňový a účtovný aok lad a súčasne neoddelitelnú súčasť tejto 
Zmluvy. Preobežná výška obstarávacej ceny je uvedená v Zmluve, jej konkrétna 
výíka je uvedená v splátkovom kalendári, tvoriacom základný daňový a účtovný 
i:'o: : j d .isúúľ-neneodrse Keľnú súč. •"' jtoZír u vy. 

Vopred uhradená časť obstarávacej ceny Predmetu leasingu je orenajírnatelt;i[: a 
nájomcom dohodnutá čast obstarrívacej ceny Predmetu leasingu, splatná pred 
fnev/atíui Predmetu iMMn^i nájonu om 

Prenajímatefom financovaná Časf obstarávacej ceny Predmetu leasingu „ ist ina 
pohľadávky prenajímateľa''' je rozdiel nedzi obstaráva; ou cenou a nájomcom 
vopred uhradenou ča--tou obstarávacej ceny. 

Nájorni a sa zaväzuje u hradil preň ajfmatelo vi za uzavretie ZrrHuvy spracovateľský 
poplatok vo výške uvedenej v Zmluve najneskôr v rleí. prevzatia Predmetu 
leasingu. 
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Finančným výnosom sa rozumie linančný úrok z nesplatenej Easti istiny 
pohľadávky vo výške uvedenej v Zmluve a po uplyi'LJtí nadrie] c:oby ^platnn^t 1 
pocila splátkového ka:endara sp'alný r a základu výzvy prenajímateľa •> it- 1/ <ío 
d5a úplného ipJatenía 1 Ľ íny pcHh ľadávky pre 1 c ímaMa. 

Nájomca sa zaväzuje ul rádzaí prenajímateľovi počas doby lu-ama "M<«ar • néhn 
leasingu podľa Zmluvy splatnú £a5l i-t iry pohľadávky vrátane jej príslušenstva -
finančného výnosu v splátkach vo výSke .í \ leholáfh poola hpijjlkovč'ho 
kalendára, účinného jeho doručením uájnmi ovi. Nájomc =1 uvedie pri akejkoľvek 
platbe prenajiYpdU'fo^akOvaffMrôl^syirtbtíl číslo Zmluvy. 

Pokiaľ uzavretie PZP alebo havarijného poislĽnia bolo sprostredkovane 
spu•• - uosíou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska v.r.o., zaväzuje -.vi 
nájomca uhrádza! pois'.rč s po u so -plátkami na účel prenajímateľa a na základe 
splátkového kalendára vystaveného prenajímateľom v ktorom jevv L ka poistného 
samostatne- uveueria. Pokiaľ sa \ tvi hto VPZFL uvádza pojem leasingová splátka, 
rozumie sa tým ipJárka spolu - poistným, pokiaľ uzavretie PZP alebo havarijného 
poistenia nájomcovi sprostredkovala spoločr c - i V f M K^VVAf \\ N \ inančné služby 
Vuik'érska s.r.o.. 

Pokiaľ je podľa žiadosti nájomcu uzatvorene poistenie schopnosti splácať 
leasingové splátky, je poistné súčastnú leasingovej splátky a táto čuislka sa 
nájomcovi účtuje spuiu • iir.sr c.nýrn výnoi )m a príslušnou sadzbou DPhh 

2. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmení r -.-viku splátok v pripacui '•. ak na 
základe všeobecne záväzného predpisu budú v priebehu platnosti Zmluvy 
zavedené nové dane a poplatky, ktoré sa budú vzíahovaí na vlastnú Ivi > a ieasin^ 
Predmetu leasingu, a.ebo na základe zmery výšky poistného pre PZP, havarijné 
poistenie, alebo na základe zmeny výšky poistného pre poistenie schopnosti 
-pi.M a! leasingové splátky alebo Imančnej -traty, alebo ak budú zvýšene dane, 
pop:a;kyaak dôjde k z merne legislatívy upravujúcej leasing oproti úrovni platnej v 
čase uzavretia Zmluvy, alebo ak dôjde k /m-ru... 1 -m, or c: vzatého Predmetu 
leasingu oproti eene objednaného Preometu leasingu alebo technickým 
zhodnotením Predmetu leasingu podľa tejto Zmluvy. Takto stanovené leasingové 
splátky sú pre nájomcu iďv'ázwi- od dátumu určeného v splátkovom kalendári. 
ktorý prenajímateľ bez zbytočného odkladu doručí nájomcovi. Nájomca je 
povinný dodržiavať takto upravený splátkový kalendár. Kalkulácia splátok a/a!ebo 
kúpnej ceny bude vychádzal 2 obstarávacej c.eriy Predmelu leasingu, uvedenej 
v protokole o pn •vzatí a odovzdatíf Predmetu leasingu a/a lebo vo taktúre 
predávajúceho /..\ Predmet leasingu a bude určená rovnakým spôsobom, ako bol 
použitý pri výpočte predbežnej ceny. 

aj Platba poštovými poukážkami -a v y u č u j e a prípadná úhraua pn -.•n-iinn Ivôn 
poštovej poukážky, zmenkou alebo Sekcm sa nepovažuje za uhradenie 
leasingovej splátky. 

b, Ak je predávajúci •• zmiuvnom vztahu s prenajímatefom. poveruje 
prenajímate! predávajúc ího Predmetu leasingu, aby v jeho mene inkasoval 
vopred uhradenú Časí obstarávacej ceny Predmetu leasingu, prvú leasingovú 
-.plátku a spracoval: fský popiatok vrátane L) P H, akonáhle je Preair v:, leasingu 
pripravený IM pre. zatie, najneskôr v-'ak pri jeho iyvii ko:r ooovzdaní a 
prebratí. Daňový doklad (splátkový kalendár) k tejto platbe ako aj k dalsín 
leasingovým splátkam vyhotoví prenajímateľ nájomcovi do 1 5 dní od prevzatia 
Premnetu easin^u za predpokladu splnenia všetkých povinností, súvisiacich 
-. prevzatím Predmetu leasingu nájomcom ívidCIánok L, bod 3. týchto VPZFLí. 
V prípade, že r rektora / vyššie uvedených povinností, súvisiacich s prevzatím 
Predmetu leasinnc nebo,a ••plnená, a teda Zmluva nenadobudla účinnosť, si 
nájomca zaväzuje vydal prenajímateľov; bezdôvodné obohatenie, ktoré 
prevzatím Predmelu leasingu /ískai, vrátil najneskôr v deň nasledujúci po dm 
uplynutia D dnovej eholy odo d(\\ jeho prevzatia Predmet leasingu, ako aj 
uhradiť všetky náklady spojené s uplatnením práv prenajímateľa vrátane 
prípadných nákladov na získanie l'redn etu leasingu a týmto konaním 
prenajímateľovi spôsobenú Škodu. 

c) Nájomca nemá pravo započítal -i bez prérii hádzajueeho piSoTir'é'-o >,n'. ,H-A. 
prenajímateľa akékoľvek pohľadávky voči pohľadávkam prenajímateľa z tejto 
Zmtuvv. 

.•i. Vopred uhradenú časí obstarávacej ceny Predmetu leasirgi prvú leasingovú 
Splátku a spracovať fský poplatok hradí nájomca pred prevzatím PreOinetu 
leasingu. Deň pmv^atia Predmetu ieasingu nájomcom OÍÍ predávajúceho, 
uvedený v protokole o odovzdania prevzalf Predmetu leasingu je n 'hodujúcim 
dňom. pre určenie splatnosti pre druhú leasingovú splátku a dalSie leasingové 
^-piatky, ktoré sú platne".- lehotách podfa -piatkového kalendára. 

4. Všetky prípadné jednorazové pohľadávky (zmluvná pokuta, penále, poplatky z 
om^íkama, náklady vzniknuté prenajímateľovi z neplnenia tejto Zmluvy v zmysle 
rýchlu VPZP L nájomcom a iné) prenajímateľa voči nájomcovi su spfatné do 
desiateho dňa po ich vyúčtovaní prenajímateľom. 

5. V prípade omeškaná .. platením leasingovej splátky alebo iného liuarČného 
zavázku nájomcu vyplývajúceho z tejto Zmluvy a VPZhL voči prenajímateľovi, je 
prenajímateľ oprávnený požadoval od nájomcu okrem úroku 2 neuhradenej časti 
istiny aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý der 
omeškania a nájomca •••• akto stanovený úrok / omeškania zavá/Ujt- uhradí t. 
Prenajímateľ je oprávnený požadovat od nájorru u /_Ô každú upomienku zmluvnú 
pokutu vo výške 8, £. Nájomca sa zavázu|>- uhradil aj všetky výdavky spojené 
s vymáhaním pohľadávky prenajímateľa vrátane príslušenstva dlžných splátok, 
poplatkov z omeškania, zmluvných pokút, inkasných nákladov a iných 
finančných záväzkov, ako aj prípadných nákladov na zaistenie- Predmetu leasingu 
i.j. na |eho vydanie, získanie, odobratie a prevoz. Prenajímateľ je nprávnem, 
postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči nájomcovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy tretej 
osobe. Prenajímate! je oprávnený započítal svoje i nesplatné pohľadávky voči 
pol I :•: ivkam nájomcu vzniknutých z akéhokoľvek právneho titulu. Prenajímateľ 

m.a nárok na náhradu škody -pôsobenej omeškanrm nájomcu uhradil pohľadávku 
prenajímateľa bez ohladu nato, či je táto sknria kryla úrokmi / omeškania. 

6. Povinnosť nájomcu platit leasingové sp átky vča a nadne :rvá 01, riad r eh:> 
1 kcii i'e-ľ!.i /' •...••, r;, -p. rjr, okamihu, KC l-curčicu bo r e.ism1/ prerič.^nc uKoru em1 

a to aj v dobe. ked je Predmet leasingu z akéhokoľvek dôvodu neschopný 
prevádzky; alebo ak došlo k jeho krádeži, pripadne zničeniu ttotálriej havárii!, az 
do doby v zmydenlŽ&e uvedeného Článku VII. Lj. do dňa predčasného ukončenia 
leasingu. 

7. Na účely Zmluvy sa úhradou rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov r;. 
uče: prenaiiir-atela. V prípade, že nájomca z ukýc hkoľve-k dôvodov neobdržal 
ohňový doklad. ,e povmrv uskutočňoval úhrady v termínoch a výške posledného 
splátkového kalendára, r.rí[)aone podfa Zmluvy a zavázuje sa písomne upozornit 
na túto skutočnosť bez zbytočného odkladu prenajímateľa. Prípadný rozdiel bučte 
dodatočne vyrovnaný, Pokiaľ prenajímateľ vystaví novy daňový dnk :au vo lorrne 
splátkového kalendára, tento ruší platnost všetkých predr h.áfJ/ajút ich 
splátkovyi r. i J'I-1 iiárov. 

Článok VII. 

Predčasné ukončenie leasingu 

\.;, • TU a r1 i \- oprávnený "• uvu j."dno:.írdi.í:n vypi . i-, -mi / ..'uvu inak 
jednostranne zrušil. 

Prípady prtdslatnéhri porušenia Zmluvy ÍDefault) 

2. /a pc.o\tatr:ŕporusenie tejto Zmluvy (DetaultJ sa považujú nasledovné prípady: 

- omeškanie nájomcu s úhradou leasingovej spiálky alebo jej časli reip. 
•iki-áiokuív^k iného peňažného záväzku nájomcu splatného podľa tejto Zmluvy 
t.f. najmä zmluvnej pokuty, úroku z omeškania po dobu viac ako 10 dní, resp. 
opakované omeškanie nájomcu po dobu i kratšiu ako 10 dni' v priebehu 9 
mesIacCN 

- omeškanie nájomcu so splnením inej povinnosti, vyplývajúcej mu z tejto 
Zmluvy po dobu dlhšiu ako 10 d r í odo ciŕa, ked boia nájomcovi doručená 
výzva na splnenie jeho povinnosti 

zistenie píe-najfmaieľa, íe akýkoľvek doklad, údaj alebo informácia poskytnutá 
nájomcom je nepravdivý atebo neúplný 

- porušenie resp. nedodržanie ustanovenia akejkoľvek v súvislosti s touto 
Zmluvou uzavretej zmluvy resp. dohody 

- porušenie ustanovenia ine; Zmluvy 1: m menom icasimm motorového vo/n: a 
aiebo Zmluvy o AutoKredite, uzavretej medzi nájomcom a prenajímateľom 

- porušenie aíebo nedodržanie akejkoívek inej nepeňažnej povinnosti, záväzku 
resp. zákazu nájomcom z tejto Zmluvy 

používa! :- i1 i-i' I-:!-J li-asinyu v rozpore • ustanoveniami tejto Zmluvy 

- odvolanie plnomocenstva udeleného prenajímateľovi v Zmluve fesp. tej 
klore)ko ľvek súčastí 

- nepredloženie originálu technického preukazu / úradne alebo predávajúciu 
overenej kópie osvedčenia o evidencii v rehote podľa tejto Zmluvy 

• 1 Honov/dane on^inaiu polvrderna o vinkuiá< ii poistného plnenia v prípade 
individuálneho havarijného poistenia Predmetu leasingu 

- zmena, úprava Prerirne'u leasingu vykonaná nájomcom be/ predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa 

porušenie pfjvkwosti udržiava: PZP a havarijné poisľenre. neplatenie 
poistného, zrušeráevinkuláciepoistia-hop nemá 

- exíSSftncía dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu resp. iného 
deliktu Predmetom leasingu resp. v príčinnej súvislosti sním 

- zistenie prenajímateía, že s Predmetom Jeabingu boľa spáchaná trestná činnosť, 
aíeho ak bol Predmel leasingu používaný v rozpore sČJánkom llt. bodmi i. a 4. 
týchto VPZFL, alebo ak si nájomca nesp'ní povinnosti uvedené u článku V. 
hodoch . alebo 2. tejto Zmluvy nepredloží poistnú zmiuvu a vinkv. aciu 
poistného plnenia vprosp-ec:h prena|imaiela 

ak /o strar-y poislovne dôjde k vypovedaniu poistnej Zmluvy z dôvodov, ktoré 
zapríčinil nájomca, nenahlásenie vypovedania poistnej zmluvy poisťovňou, 
následné nepoistenje Predmetu Eea5ÍflgtíY5ÚtactesU5fti£?fi*rtfrn prenajímateľa. 

Následky DcTaultu 

i. V prípade, ak nastane ktorýkoľvek / prípadov L'etauítu je prenajímateľ oprávnený 
u rodí t ktorékoľvek z na- eoovnych opatrení, resp. ich vzájomnú kombináciu: 

• výzva! nájomcu oriamo alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na 
zjednanie nápravy h poskytnutím dodatočne; lehoty r a nápravu s tým, ze 
márnym uplynutím takto stanovenej iehotysa leasing predčasne ukončuje 

predčasne ukonči: leasing ku dňu uvedenému v oznámení o predčasnom; 
ukončeníleasm^u 

- odstupií od Zmľuvy. pričom ocisiĽiperue je čícinné jeho doručením v súlade s 
i lankomX. bou h. tejto Zmluvy. 

OmeŠííanienájnnitu súhr-idou 2 leasingových splátok 

4. Zmluvné strany sa dohodli že v prípade, ak je nájomca \ omes'kaí'l i úhradou 
dvoc h splatí k podľa tejto Zmluvy resp. ich častí, považuje sa leasing za predčasne 



ukončený ku (iňu nasledujúcemu po dm splatnosti druhej neuhradenej 
leasingovej splátky resp. jej ŕasti bez povinnosti doručenia písomného oznámenia 
b predčasnom ukončení .easingu zo strany prenajímateľa nájomcovi, pokia! sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

Predčasné ukončenie leasingu 

S'rŕ.-.iLjM r ukončenie leasingu pudla tejto Zmluvy je odstúpením od Zmluvy podľa 
••. 144 -i naši /-ik. '". •. ; -J'í / h . f )hc honov zákonník v znení neskorých 
[jredphfjv s obmedzeniami a odchylnou úpravou poiiľa tejto Zít luvy v M.:.hi'.- -
ustanovením § >63 zák. č. 51 3/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorí ich 
predpisov. 

6, Prenajímateľ je- oprávnený predčasne ukončiť leasm^ v prípadne h a v lehotách 
podľa tejto Zmluvy, Prenajímate! je oprávnený predčasne ukonči l leasing aj ked 
prípad Ueiaultu predsiavuje len o-m-'kacit nájomcu - častou peňažného 
záväzku, ako a, ome-'karic- ÍO -^plnením nepeňažného zává/ku. 

Predčasným ukončením leasingu tálo Zmluva zaniká, pričom pre prenajímaleía 

a nájomcu zanikajú tieto pravá :Í povinnosti: 

povinnost nájurm u pravidelne uhrádzal leasingové splátky podľa -e; to Zmluvy 

f] r. j vo nájomcu r a držbu a užívané PredmeTL. leasingu. ktor\ ;e povi n ľ ý vráti' 
prenajímateľovi 

právo nájomcu IM odkúpenie Preč netu leasingu 

povinnou prenajímateľa prenechat Predmel leasingu do neručeného užívania 
nájomcu. 

B, Zmluvné strany sa v z m y s l e l 3 5 1 ods, n zák. i r. >' i/T 991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskía-í( I predpisov dohodl i , že po predčasnom ukončení leasingu a 
zániku tejto Zmluvy zostáva okrem v bode >'. -oho článku uvedených 
ustanovení zachovaná platnosť a učmnost všetkýi h ustanovení tejto Zmluvy, a 
lo najmá tvchto ustanoveníZrnluvy: 

- ustanovenia úpravu1 u Í e práva a povinnosti zmluvných stián vzniknuté v súvis 
lostt s predčasným ukončením leasingu 

u-'anovenia upravujúce rámcové vzťahy zmluvných strán (najmä voľba práva, 
dohoda o miestnej príslušnosti súdu, fikcia doručenia oprávnenie prenají
mateľa jednota ranne započítať pohľadá vkv postúpil pohla fiávk\ dohoda 
zmluvných stfán o predĺžení premlčace, li-h-oiy,.. 

- ustanovenia upravujúce spôsob finančného vyrovnania a jeho výpočet zdôvo-
du predčasného ukončenia leasingu. 

9 Zmluvné strany sa dohodli v/rnysle § i SI ods. 2 vspujení s íš z'fS V á k f : i : iľ 44 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, že z dôvodu predčasného 
ukončenia leasingu nie -e prenajímateľ povinný voí'it nájomcom poskytnuté 
peňažné plnenie / tffuhj leasingových splátok zaplateným h pred predčasným 
ukončením leasingu. 

Neúčinnosť predčasného ukončenia Leasingu 

i ( . . V prípade predcasr'éf n ukončenia leasingu podía tejto Zmluvy sa zmluvné strany 
dohodil, že účinky predčasného ukončenia zanikajú ex tunc, ak nájomca splní 
následne všetky povinnosti a záväzky ktoré boli oôvooom pi r c- JV ,i -. «-ľ'.- ckon 
t enio leasingu a uhradí aj záväzky, ktoré by bo i i splatné, ak by k predčasnému 
ukončenú nedo:lo. Zánik účinkov predčasného ukomenia uodía predchá
dzajúcej vety je viazaný na oprávnenie prenajímateľa udeliť písomný súhlas 
s neúčinnosťou a neptďnosíou predčasného u k o n V n i a leasm^u 

Konkurz, likvidácia, smrf nájomcu 

M Prenajímateľ je rak isto oprávnený predčasne ukonči! leadni.: -• okamžitou 
úcann' ^tou, ak bo podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo bolo 
vyhlásené konkurzné konanie na majetok nájomcu, a ebo ak nájomca vstúpi íio 
likvidácie, alebo ak näjom< a ukončí podnikanie, alebo u ťyzic ' oMjtn pri úmrtí 
alebo strate spôsobilosti na právne úkony a pod.. 

' 2. V po'pade lakýt hlo v predchádzajúcom oo^eku popísaných -k'..a c i •••"' (e 
nájomca, právny nástupca, likvidátor, dedič, alebo zákonný zástupca a pod.. 
povinný tieto skutočnosti prenajímateľovi okamžite po ich vzniku oznámií. 
a v prípade uplatnenia pravá prenajímateľa podľa predchádzajúceho odseku 
v lehote stanovenej prenajímateľom pristavil fvrátiľj Predmet leasingu prenajíma
teľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

• .'j. V prípade, že osoba uvedená v predchádzajúcom odseku tak neurobí v lehote 1 5 
dní odo dňa rozhodnutia spoločností (nájomcu, o vstupe do likvidácie- a'ebo 
v lehote 1 J dni odo dňa rozhodnutia súdu Q OH že sa návrh na vyhlásenie 
konkurzu zamieta pre nedostatok majetku úpadcu , alebo v lehote 1 5 dní odo dňa 
rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu na majetok nájomcu, alebo v lehote 15 
dní odo dna ukomenia podnikania nájomcu a pod., alebo u fyzickej osoby v 
iehote ' S dní od jej úmrtia (pokiaľ nebolo uzavreté poistenie : j í hopnosti splácal 
leasingové splátky1 strate spôsobilosti a pod., pokiaľ -a nedohodne inak, ukončuje 
33 uplynutím tejto 15 dňovej lehoty leasing predčasne bez povinnosti prenají-
rnateía doručiť nájomcovi písomné oznámenie 0 predčasnom ukončer í leasingu. 

Povinnosť nájomcu vrát i l Predmet leasingu 

-4. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy podľa vyššieuveovnycr ustanovení je 
nájomca povinný pristaviť U'ratiť) Pred net leasingu najneskôr v deň nasledujúci 
po dni, ku ktorému je leasing predčasne ukončený, inak má prenajímate! právo 
Predmet leasingu odobrat, čo je nájomca povinný slrpiet a u nožní . Nájomca je 
povinný pristaví1 Predmet leasingu prenajímateľovi do jeho sídla resp. miesta 
prenajímateľom určeného, ak je toto miesto bližšie ako vídlo prenajímateľa. 
V prípade porušenia tejto povinnosti [e prenajímateľ oprávnený požadovat od 

nájomcu zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku výíky leasingovej splátky 
a nájomca sa zaväzuje tuto zmluvnú pokutu v iehote vo výzve prenaj ímateľ 
uvedene) zaplatí-. 

15. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade- predčasného vrátená, alebo odobratia 
Predmetu leasingu ne/anei há v Predmete leasingu žiara1 ^ predmety, ktoré nie su 
vlastníctvom prenajímateľa. V opačnom prípade vyzve prenajímate! nájomcu, 
abv si tieto predmety v lehote do 7 dní od doručenia výzvy u prenajímateľa 
vyzdvihol. Po márnom uplynulí tejlo lehoty je prenajímateľ oprávnený tieto 
predmety uložiť na náklad v a nebezpečenstvo nájomcu u uschovávateľa, 

1 ú. V prípade, ak nájomca Predmel leasinĽu nevráli, je prenajímateľ oprávnený mu ho 
odobrat'-/m , diebo prostredníctvom i n e j . , .:-. spôsobom ktorý uzná za vhodný. 
Za iýmlo úrelon ,e Ojirávnený prenajímateľ alebi. ním splnomocnená osoba 
vstúpiť a nahliacnut do priestorov sídla, miesta podnikania, alebo bydliska 
nájomcu, k čomu týmto nájomca dáva výslovný súhlas. Náklady spojené 
s odobratím Predmetu leasingu hradí nájomca. 

17. V prípade predčasného ukončenia leasingu nájomca splnomocňuje prenajímateľa 
k prevodu Predmetu leasingu na nového držiteľa alebo inú tretiu osobu podľa 
určenia prenajímateľa napríslušnomdopravnom inšpektoráte. 

1 B. V prípade omeškania nájomcu s povinnosťou vrátil Predmet leasingu po 
predčasnom u k o n V u í ieasintm prenajímateľovi je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúc ej sa výške leasingovej splátky 
podľa tnjtc Zm.lnvv pred predčasnyn ukončením leasingu za každý, i začatý 
mesiac omeškania s povinnosťou jeho vrátenia. 

: c J. V prípane, že Predmel leasingu nebol podľa pokynov prenajímateľa alebo ním 
splnomof rene| osoby v zmysie tejto Zmluvy vrátený, je nájomca povinný 
umožniť zástupcovi prenajímateľa alebo ním splnomoc nenej osobe prehliadku 
všetkých priestorov, ktoré užíva ako vlastník alebo nájomca. Pri nedodržaní tohto 
i stanovenia z, piati rájoíru a okren . yšs'i • u cdenehu zmluvrú . okutL vo ,-ýiki 
" 0 % obstarávacej ceny Predmetu leasingu, a to aj opn-jkovar'e LA každé nedo
držanie zmluvne dohodnutých povinností. 

2Q. Po vrátení Predmetu leasingu prenajímateľ pristúpi k jeho predaju treté; usobe. Pri 
tomto predaji je prenajímateľ oprávnený použiť sprostredkovateľa predajcu 
oja/denýc h vozidiel. Základom pre stanovenie predajnej ceny Predmetu leasingu 
je cena určená podľa znaleckého [josudku alebo podía programu KALKUS, 
konkrétna vy^ka sa určí na základe stavu a konfigurácie Predmetu leasingu s 
po h ladnudm na vvvo ; i i en na Trh u i cieľom skorého predaja Predmetu leasingu 

maxím ílnv výnos. Marža prípadne- použitého prenaj' i. ojazdenýc h 
automobilov môže byí maximálne 10 %, Prenajímateľ je v záujme maximalizácie 
•:i.siahi;..i-ej predajnej ceny oprávnený vykonal predpredajný servii Predmetu, 
ktorého náklady sa /ava/uje uhradiť nájomca. 

Krádež 

^ 1 . Pri krádeži motorového vozidla je nájomca povinný doručil prenajímateľovi 
policajné hlásenie o oznámení krádeže Predmetu leasingu orgánom činným 
v trestnom konaní (OČTK)r alebo uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci 
samej. Prenajímateľ p.a základe týchto obdržaných dokladov o krádeži od 
nájomcu ku dnu ich doručenia predčasne ukončíleasing. 

22. V prípade, že sa odcudzený Predmet leasingu nájde a bude pristavený do sídla 
prenajímateľa pred doručením uznesenia OCTK a ešte pred obdržaním poistného 
plnenia za odcudzený Predmet leasingu, predčasné ukončenie leasingu stráca 
platnost ,t uur-rt •" a zm uvné --trany sú povinné pokračovať v plnení Zmluvy. 
V takomto prípade nájomca po prevzatí Predmetu leasingu oo užívania uhradí, čo 
bv bolo splatné, keby nedošlo k predčasnému ukončeniu a obdrží nový splátkový 

i endár. 

TdUlna havária 

2J. V prípade úplného zničenia itotálna navaria) je nájomca povinný doruči l 
prenajímateľovi potvrdenie poisťovne o totálnej havárii. Prenajímateľ na zák:ade 
obdržaného potvrdenia poisťovne o totálnej havárii od nájomcu predčasne 
ufcončí leasing ku dh u doručenia potvrdenia poisľovne o totálnej havárii. 

Nároky prenajímateľa v prípade preričasnéhn ukončenia Zmluvy 

24. V prípade, že prena ímait-ľ predčasne ukončí s nájomcom tuto Zmluvu, e 
prenajímate! oprávnený požadovať od nájomcu úhradu: 

•plátok ,Í osialcvch peňažných pohi.m ivok prenajímateľa, splatných pred 
»redčasným ukončením leasingu a neuhiacttných nájointorn 

nesplatnej časti istiny prenajímateľom financovanej pohľadávky 

l i r - i ľ i ' réhn vyi osi.., kioncho vý ;ka -aun ii ,r edovne: 

• V prípadoch preuča neho ukončenia leasirgu z dôvodu krádeže alebo totálnej 
havárie je prenajimatel oprávnený požadovať od nájomcu finančný výnos, 
tvoriaci súčastsplátok za obdobie od predčasného ukončenia leasingu do dňa 
obdržania [joistného plnenia resp. písomného oznamen a poisťovne, že 
nebude plnit. 

• V prípadoch predčasného ukoncL-nia leasingu z ostatných, dôvodov je 
prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu finančný vynos Íf-V). 
vypočítaný nasieuovnt: 

čistá súčasná hodnota súčtu leasingových splátok odo a ŕ a predčasného 
ukončenia leasingu do dna riadneho ukunčenia .easinm oi^kontovaná 
(počítaná; ročným I UKlBORom pfalným v deň vyhotovenia finančného 
•.'.rovnania, ponížená o hodnotu nespíatnej istiny (otvorene; kapitálovej Časti 
pohľadávky. 

a., ar..., a, leasingové splátky od pred', asného splatenia do riadne, splatností 



pod Ta -splátkového kalendára, u - úroková miera - 1 ročný LL-R1BOK, i -
!>•• -pV.ná istina '.otvorená kapitálová Cast pohľadávky], r, ~ počet splátok od 

pri- nasi-ehoukt cení ir|i -iai :'• i n ukuru P ma 

F V ^ a . / í l + u ) A 1 H-a, / í l + o ) A 2 + ... + a /{1+u) A n - i 

všetkých nákladov prenajímatefa súvisiacich s predčasným ukončením leasingu 

a lo najmä mampulačný poplaiok, náklady na prehlásenie Predmetu leasingu, 

sprostredkovanie predaja Predmetu leasingu, odtah, parkovné, alrí. 

- zmluvných pokút a sankcií 

sumy príslušnej časti dai-e / pridano; hodnoty z nadobúdate] ceny Predmetu 
leasingu. ktorú |e povinný prenajímate! v prípade krádeže Predmetu leasingu 
vrátil daňovému úradu 

- sumy poistného na poistenie Piedmeuj leasingu v príparie platenia poistenia 

(HZ? a havarijné poistenie: v leasingových splálkach do momentu zániku 

poistenia. 

25. V prípade predaja odobratého tesp wáíi neho Predmetu leasingu je prenajímateľ 

oprávnený pozadovaí od nájomcu náhradu výdavkov spojených s predajom 

Predmetu leasingu vo výške 5% z výnosu z predaja, minimálne však 265 € vrátane 

ĽJPH. 

Ah. Prenajímaní je v súvislosti s predčasným ukončením leasingu oprávnery 
požadoval zaplatenie zmluvnej úhrady l inanŕného výnosu nájomcom v zmysle 
vyíSie uvedeného aj vtedy, ak nájomca nezavinil porušenie povinnosti' 
vyplývajúcu h nre neho z uzavretej Zmluvy. 

Finanční vyrovnanie 

ľi. V prípade predčasného ukončenia leasingu vyhotovíprenajímalef v termfne do 30 

dní finančné vyrovnanie po obdržaní: 

poistného pii M . M /a odcudzený íúplnezniŕenýí Predmet leasingu 

- w m y za odpredaj vraku 

- sumy /a odpredaj odobratého (vráteného) Predmetu leasingu. 

2íi. Nájomca súhlasíš tým, ab\ prenajímateľ v fomLO íi Í' aričnom vyrovnaní vzájomne 
započítal všetky nároky prenajímateľa podlá predt hádzajúcej časti VPZFL (i pre
mlčané). pričom čiastky v prospech nájom: u su: 

• vinkuíovanépois!né plnenie 

inkaso za odpredaj Pn-d metu leasin-;i; ••.T.ikn vprípace totálnej, havárie b r / UPI I 

preplatok nájomcu t.j. peňažné prostriedky uhradene nájomcom prenajt 
matefovi, uhradené pred predčasným ukončením leasingu nad ráme< splainých 
záväzkov nájomcu. 

2[). Prenajímateľ je oprávnený vyhotoví t nnanuie vyrovnanie k preoi IM - u ku "č 
Zmluve I dôvodu krádeže Predmetu leasingu, alebo totámej havárie v zmysle 
vyššie uvedeného aj v prípade, že v období do 30 dní od obdržania uznesenia 
OCTK, alebo od obdržania potvrdenia poistovne o totálnej havárii Predmdu 
leasingu nedôjde k poukázaniu poistného plnenia na účet prenajímateEa, alebo k 
potvrdeniu poisťovne u neposkytnutí pojeného plnenia z predmetnej poistnej 
udalo-.ti. Nárok prenajímateľa sa v lomto prípade určí bez zohíadnen.ia poistného 
plnenia. V prípade, že prenajímateľ po takomto vyhotovení finančného výrov 
nania obdrží poistné plnenie od poistovne, dojde k započítaniu prípadnej 
pohľadávky prenajímateľa a prijatého pob-:nér 0 plnenia ku dňu prijatia poistnéhri 
plnenia prenajímateľom, na základe čoho prípadná pohľadávka prenajímateľa 
z nn.mť neho vyrovr:-inia zanikne úplne prípadne čiastočne splnením. 

íl!. Ak pri finančnom vyrovnaní čiastky nárokov,iné prenajímateľom, prevýšia č iasiky 
v prospec h nájomcu, jedná sa o dlh nájomcu, ktorý sa zaväzuje nájomca uhradit 
prenajímateľovi do 4 dní od vyhotovenia inančneho vyrovr.H ia. -\k pri 
finam nnm vyrovnaní čiastky v prospech nájorrK u prevýšia čiastky rarokovar t? 
prenajímateľom, jedn.á sa o dlh prenajímateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje uhradit 
nájomcovi predmetný dlh do i 4 dní od obdržania písomného oznámenia čísía 
ú a u na ktorý predmetný dlh treba zasial a splnenia povinno-íí, dohodnutých pri 
finančnom vyrovnaní Po márnom uplynutí uvedenej lehoty ;-• prei nmatef 
oprávnený uplatnil všetky prostriedky zabezpečenia pohľadávok voči r-ájomc ovi 
a uplatniť prípadnú pohľadávku súdnou 1 '--stou. 

I" Prenajímateľ je oprávnený vyhotoviť finančné vyrovnanie a; v prípadu preu'čas 
neho ukončenia leasingu, kedy nájomca nevráti: Predmet leasirgu prenajíma 
tefovi a prenajímateľovi nebolo umožnené odobratie Pred melú leasingu, resp. sa 
prenajímateľovi nepodarilo odobra: Predmet leasingu. 
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$2. V prípade, ie pod f a dohodnutých podmienok upravených v tomto čia o ku vznikol 
prenajímateľovi dôvod na predčasné ukončenie Zmluvy s nájomcom, zakladá 
CBfltO dôvod prenajímateľovi vznik oprávnenia predčasne ukončiE s nájomcom 
všetky dalšie s ním uzavreté Zmluvy so všetkými s tým spojenými následnými 
právami a povinnostami prenajímateľa a nájomcu upravenými v tomto článku. 
kiorú skutočnost nájomca akceptuje, 

Článok VII I . 

Riadne ukončenie leasingu a prevod vlaslnídva k Predmetu leasingu na nájomcu 

1. k riadnemu ukončeniu leasingu dôjde uplynutím doby, na ktorú bo 1 leasingová 
zmluva uzavretá. Za deň uplynutia doby leasingu, na ktorú bola Zmluva uzavrela, 
s.i považuje kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni prevzatia Predmetu 
leasingu uvedenom v prnrokole o odovzdaní a prevzatí Predmetu leasingu plus 

doba nájmu. (Príklad pre výpočet: ak d o v o k prevzatiu voziola 0 " . U". 200b pri 

dobe nájmu 3b mesiacov, doba nájmu končíQ2.01. 2009.) 

2. Vlastnícke piÄVO k predmetu leasingu nadobudne nájomca najskôi v der 
uhradenia kúpnej ceny. Kúpna c:ena, za ktorú prevádza prenajímateľ vlastnícke 

: , r :< j • 111 E L j ' . m . u n, Í r . ľ ' - ' i K •.. jt M ' " , - L O U c c i , , . . Ľ s u m y p o d ľ a 

leasingovej zmluvy dohodnutých platieb, T.p vlastnícke práv Ľ k predmetu leasingu 
nadobudne nájomca uhradením kúpnej ceny v celosíi, t. j. najskôr dňom 
uhradenia všetkých záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi z leasingovej zmluvy 
1 predovšetkým leasingové splátky, úroky z omeškania, zmluvné pokuty, inkasné 
náklady..J Yo uhradení splátok a p p p a u r ý r h ďalších pohľadávok prenajímateľa 
voči nájornt ovi vyplývajúcich z leasingovej zmluvy prenajímateľ vydá nájomcovi 
potvrdenie n riadnom ukončení leasingu. Pokiaľ nájomca má v deň po uplynutí 
doby leasingu v zmysJe vyššie uvedeného Predmet leasingu v užívaní, považuje sa 
Predmet leasingu m odovzdaný a nevyžaduje sa samosialné preberacie konanie. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú odsúhlasí' si dva. prípadne jeden mesiac pred termí 

noffl riadneho ukončenia leasingovej zmluvy stav pohľadávok a záväzkov tak, aby 

doSlo k riadnemu ukončeniu leasingovej zmluvy v predpokladanom termíne. 

4. V prípade nezaplatenia všetkých vyššie uvedených piatieba pohíadávok nájumt u 
z leasingovej zmluvy je nájomca povinný ku dŕu, uplynutia doby trvania leasingu 
odovzdat Predmel leasingu prenajímateľovi, inak sa považuje dalšie užívanie 
Predmetu leasingu za neoprávnené používanie cudzieho motorového voztd'a 
v zmysle ustanovení Trestného zákona. Nájomca berie na vedomie, že v prípade 
platenia poistného v splátkach zaniká poistenie dňom uplynutia doby leasingu 
V takomto prípade je prenajímate! oprávnený okamžite odobrať Predmet leasingu 
na náklady nájomcu a dalej ho odpredať alebo prenajaúretej osobe. 

5. V prípade neodovzdania predmetu leasingu nájomcom prenajímateľovi ku dňu 
uplynutia doby trvania leasingu podía predchádzajúceho odseku má prenajímateľ 
právo žiadat od na ; omcu uhradit Ĺ,Í každý začatý kalendárny mesiac omeškania 
/mlm-nú pokutu vo výSke leasingovej splátky, ktorú sa nájomca zaväzuje v lehote 
vo vy zve prenajímate ľa uvedenej uhradiť. 

tu Nájomca ako kupujúci a r:adobúdateí vlastníckeho práva nie je oprávnený 
uplatňovať u prenajímateľa pri odkúpení Predmetu leasŕngu jeho chyby, vady, 

- ; - kí n 001 -mt : pod. 

Článok IX. 

S p o t r e b i t e ľ a zmluva, zmluva o spotrebiteľskom úv*-re 
1. Ustanovenia lohto článku sa vzíahujú výlučne na zmluvy, spĺňajúce definíciu 

v zmysle ustanovení § 52 zák. č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení rieskor-
šTch predpisov a zákona ŕ. 129/2010 /.z. o spotrebiteľských úveroch v znení 
neskorších predpisov. 

2. Spotrebilelská zmluva a zmluva o spotrebiteľskom úvere ako ce'ok pozostáva a je 
ivorená vselkými neoddeliteľnými súčastami zmluvy o iinar.cno.Ti leasingu podľa 
bodu y článku Xí. týchto VPZhL vrátane formulára pre ítandardné iníormácŕe 
Q spolrebitebkom úvere. 

3. Spotrebiteľ má právo bezplatne a kedykoľvek počas celej doby trvania zmluvy si 
vyžiadať výpis 'Í učí U VO forme amortizačnej "abuíky. 

4. ^potrebiteí má v súlade s ustanovením § 1 b zákona o spofrebitelských úveroch 
pravo kedykoľvek počas doby trvania spotrebiteľský uver úplne alebo čiastočne 
splašiť a je povinný uhradil úrok a náklady len za časové obdobie od poskytnutia 
leasingu do jeho splatenia a povinr-o-sľ uhradit prenajímateľovi pop'auA /a sp'ate 
nie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti vo výSke 1% z predčasne 
splatenej istiny leasingu, ak do riadneho ukončenia leasingu fe viac ako jeden rok 
a U.5% z predčasne splatenej istiny teasktgu, ak toto obdobie nepresahuje jeden 
mk. 

5. V prípade omeškania r ajomi u s platením s[jlátky alebo iného finančného záväzku 
nájomcu vyplývajúceho/ tejto Zmluvy aVPZFL, ktorá je spoirebiteľskou zmluvou 
voči prenajímaleíovi, je prensjimatel oprávnený požadovať on nájomcu popri 
úroku z nesplatenej sumy poskytnutého spotrebiteľského úveru aj úrok z orne--
kania vo výške podľa ustanovenia § 517 zák. č. 40/ '964 Zb. (Jbriansky zákonník 
v znení neskorí íi h predpisov z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a nájomca 
sa tento zákonný úrok z omeškania zaväzuje na výzvu ventefa uhradil. Prenají
mateľ upozorňuje nájomcu spotrebiteľa, že v prípade neuhradenia splátok, alebo 
ii ého finančného záväzku z tejto zmluvy, bude prenajímateľ nútený postupoval 
podía článku VU. týcíito VPZhl., t.j. predčasne ukončiť leasingovú zmluvu, 
predmet leasínuy odobrať, zhodnotit a pnpadnú pohľadávku vymáhal v súdnom a 
prípadne aj exekučnom konaní, ako aj r a vážený prístup spotrebiteľa k iným 
spotrebiteískym úverom. 

6. Záväzok zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere zanikne splatením úveru s príslu
šenstvom a prípadnými dalšimi ín an nými závázkarni z tejto zmluvy. V prípade 
vzniku sporov je tieto možné neSif pred súdnym konaním vzájomným rokovaním. 
Kontrolný o r ^ i : : slovenská obchodná inšpekcia, Prievoz-'. i 'M, 820 07 
Bratislava* 

Článok X. 

Ochrana osobných údajov 

K Nájomná, ktorý j- fyzickou osobou, podpisom týchto VPZFL výslovne súhlasí 
stým, aby prenajímateľ uzavretím Zmluvy s nájomcom získal osobné údaje o ná
jomcovi, .1 m jeho titul meno, priezvisko, rodná číslo/dátum narodenia, trvaíé 

http://iinar.cno.Ti


bydlisko, prechodne bydlisko, osobný sláv, údaje o zameslriávattlnvi ra.orru u, 
údaje o bankovom .pojem nájomcu, reletoi im s mo, číslo občianskeho uieukazu. 
Nájomca berie na vedomie, ie učeíum spracúvania osobných údajov nájomcu 
prem.ajimatelom je zabezpečenie riadneho výkonu ť mnosti súvisiacich so správou 
Zmluvy. Nájomca berie i .1 vedomie, iľ pre! tip'nuteí spracúva osobné údaje 
nájomcu akt íežza účelom plnenia povinností poula osobitných predpisov nupr. 
/akon í. : 41/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom - Trestný poriadok v znení 
neskorších predpisov zákon č. 171/1393 Z.z. o Policajnou zbore v znení 
neskorších predpisov, zákon 1 . Z97.-7iKiHI /.z .1 N ijnmoa berie na vedomie. í.epre 
00-uhnut ie l i n - u spr.11 uvania osohi-ver učia,,.-v je nevyhnutné pre jednoznačné 
určenie a identiiik.acn, nájomcu v mín-mačnom systéme pienajímatela použil 
rodné číslo nájomcu. Klient podpfeon leito zmluvy prehlasuje, Je koná vo vlast 
nom mene, inak sa zaväzuje predložil veriteľovi písomne vyhlásenie s označením 
osoby v mene ktorej k o n i . 

Nájomca, ktorý je 'yzir kou osobou, súhlasí s tym, aby prenajímateľ získal osobné 
udaieprostrednícivom. predaji u motorových vozidiel, prostredníctvom ktorého je 
za prenajímateľa uzavretá Zmluva. Nájomca súhlasí taktiež s tým, aby prena 
iímateľ získal osobne údaje a oveni nájomc orn poskytnutí- osobne údaje z urau 
11ého identifikačného dokladu nájomcu a to najmä jeho kopficwaft&n skeno 
vanirii, (iríp. iným zaznamen.ivaním 

Nájomca, ktorý je íyzii kou osobou súhlasíš tým, aby prenajímateľ poskytol jeho 
osobne údaje spoiocno-ti VOLKSWAVjtN rmamľne službv -VuA-eiska s.1.0., 
pripadnedalších Osôb. spoluprac ujúr ic I, jin--[ircolredkovam'poisJena a jirísiušnej 
poistovni za účelom uzavretia poistne; zmluvy na havarijné poistenie, iinisine, 
Zmluvy na povinne zm.uvne poistenie zodpovednosti /•> škodu spôsobenú 
prevau.'.kou motorového vozidla alebo poistný zmluvy na poistenie schopnosli 
sp acaf, a to jeho meno, priezvisko, rodne: číslo, bydlisko a Í6 o občianskeho 
preukazu. Nájomca berte na vedomie, ÍB úče-on sptat uvaria osobnýr h údajov 
nájomcu je uzavretie a správa poistnej z i o u v ) aj n,i realizácia Ďl rady poistného 
na havarijné poistenia alebo l-'ZP. f.ájonn a --ahlasí s tym, aby osobné Odaje 
nájorn: u pre spoločr-ost VOLKSWAGtN Hnarčné služby Makérska s.no, 
spracúval prenajímal;.I, a 10 aj v rámci svojho i; formačného systému. Nájomca 
dalej súhlasíš tym, aby pri komunikáci i s príslušnou poistovňou pri 1 leukazovam 
úhrady poistného boli príslušne] poistovni spoiočnostou VOLKSWAÍ i t í . 
f inančne služby .vlakierska s.no. poskytnuté osobné- údaje nájomc n, a j , , aj rodné 
t íslo nájomcu. Nájomca berie na vedomie . c na dosiahnutie účelu spracúvania 
osobných údajov nájomc um podľa tohto oo,eku j. nevyhiiuiné noc..- im rodr-riho 
čísla nájomcu, a to pre jednoznačné ider atikovanie nájomtu v informačnom 
systémeiJrenajímateíaaviriforinarririmsyslemeprislušneÍpoiMcvne. 
Nájomca súhlasí • ty n, aby prenajimatel aj po ukončení Zm'uvy dalej viedol vo 
•vojom Informačnom systéme osobné údaje nájomcu, a o n-e'prípad daläieho 
uzavretia Zmluvy, aby nájomca -nohol byi prenajímateľom' identifikovaný ako 

taly zákazník, a aby pienu|í-Jte!, v prípaoe ie bude (.onúkat zvýhodnené 
podmienky leasingu, tieto mohol nájomcovi ponúknui. 

Nájomca berie na vedomie, ŕe odvolá: súhlu daný prenajíma-.nfovi a spoločnosti 
VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska -.no. na sprac ú vanie osobných 
údajov v rozsahu a za podmienok v t o m t o č á n k u dohodnutých, je možné až po 
ukončení leasingu, resp. poistnej zmluvy na havarijné poistenie, PZP lesj). 
poistenie schoj)nosti -.inácai, a súčasne po -plnení všetkých záväzkov nájomi'u 
voči prenajímateľovi z tejto Zmluvy. 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

Právne vziahy z te|to Zmluvy sa spravujú ustanoveniami zak. 1. Í13/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorší-, h predpisov („Obchodný /ákonr-iV'l, 
Zmluvné strany sadohodl i , že táto Zmluva je uzavretá ako nepomenoval á zmluva 
podľa c Z69 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami J 
263 Obchodného zákonníku v prípade kolízie cíispozitívnycl i.slar ovení 
(.obchodného zákonníka s ustanoveniam, tejto Zmlúv--- majú jjrerino'-' ustauover-ia 
tejto Zmluvy a týchto YPZhL. 

Všetky dalšic zmeny a dodatky Zmluvy a týchto VPZhL musia byt urobené 

písomne, a sú závažne po icŕi 00,úlilasem a podpise oborrii zmluvnými strai a m í 

Neodcielitelnú sučast tejto Zmluvy tvoria: žiadosi 0 poskytnutie leasingu iieto 

VPZÍL, protokol o odovzdania prevzatí "Predmetu leasingu, poistná z-ri-uva pri 

padne vinkulácia poistného plnenia, splátke-y kal nciar a v prípad- s()otn-bi 

tefského úveru aj formulár pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere. 

Zmluvne strany sa dohodl i, ze nájomca nie je oprávnený previcsi bez precá - á d/a 
juceho písomného súhlasu prenajímateľa žiadne práva a povinnosti vyplývajúce 
mu z tejto Zmluvy a VP2 L na tretiu osobu. V prípade udelenia suhl ísu prena 
jlmateía je tento oprávner ý vyúčtoval a nájomca sa zaväzuje uhradí: poplatok 
lá sprac ovanie prevodu vo výške aktuálne zverejni- nej prenajímateľom. 

Číslo Zmluvy je interným identifikačným znakom prenajímateľa, nie je podstatnou 
náležitosťou Zmluvy. Prenajímateľ je oprávnený v potrebných príparíói h /mení 
čislo Zmluvy, takáto zmena je účinná doručením oznámenia o zmene čísla 
Zmluvy nájomcovi. Nájomca sa zavázuje použi: taká- zmenene- čis.o Zmluvy pri 
úhrade splátok a ostatných, plnení v prospech prenajímateľa, ako aj pri akom 
kolvek písomnom c i inom styku s prenajímateľom. V prípade porušenia tejto 
povinnosti nájomcom tento zodpovedá za spôsobenú škodu a prenajímateľ je 
oprávnený pozadovat od neho za porušenie tejto povinnosti zmluvnú ookutu 
vo výške I 6 , 5 0 ť bezLiPH. 

10. 

adresu sa v prípade ich neprevzatia adresátom považujú za doručené uplynutím 
lei.imii h i i i í000 01 a nasieciujuceho j-odn.i preukázaného oMoslam j oísomnosu 

Zmluvné strany sa dohodl i , že prenajímate! má právo nj náhradu škody spáse. 
hei-ej poioíe i m JH.IVÍI nosil nájornr u ij -. prípade, ak >a na toiu porušenie 
vzťahuje zmluvná pokula, aj pre-ale-úcu výšku zmluvne, pokuty. Zmluvné strany 
sa dohodl i , že zavinei ie nájomc u nemá vplyv na jeho povimiost zaplatil v tete) 
Zmluve dojednanú zmluvnú pokulu. 

Zmluvné strany sa podľa ustanovenia i? i b . i í )bchooueho zákonníka dohodil uj 
•-.-.hu ml pôsobnosti § Í 8 3 Obchodného zákonníka. 

Všetky pokuty, oohodnuté v tejto Zmluve a VPZhL, nemajú vpiyv na nárok 

prenaj ímateľ na náhradu škôd vzmkmiiýt h z porušenia plnenia tejto Zmiuvy. 

V zmvslc s žíi i ( )ht hooného zákonníka sa zmluvne stony dobod 1 že odchylne 
od ustanovenia g J30 C Jhc hodného zákonníka je prenajímate! oprávnený v pr i 
páde. ak n á j o m :111i poskytnuté plnenie nestačí na splnenie vsetkyc h resp. celého 
splatného záväzku nájomcu, mčit ktor-; záväzok resp, jeiio čas! je riajomcoii 
Splnení, Ak pranajfmatol neiozhodne odlišne, piati, že akékolvek'plnenie 
obdržané v rámci tejto Zmluvy (iieuajímatelom sa použije na -.ispokojenie jeho 
pohľadávok v nasledovnom poradí: I. akékoľvek náklady spojene 
, vymáhaním pol ľad vky, inkasné- náklady i. úroky z omeškania 3. finančný 
vynos 4. istina pohľadávky. 

. Nájomca súhlast že prenajímateľ je oprávnený preverí, hcis!Kir,árske a majetkové 
pomeiynajomci , Z i týmto účelom sa r-ajo-nc a zavázu,e umožni l prenajímateľovi 
•sih:iadnufcio,-,oj ichoíxh-)dnýchaúčtovnýihcíokiarjovvrozsah.. iobvyklompre 
daňové výkazníctvo. Nájomca - fyzická osobu súhlasí s tym, aby prenajímateľ 
preveril pravosť a spiavnosl ním predloženého potvrdenia o zamestnaní a prijme. 
Prenajímateľ .s,-, zu-.a -uje použil tieto m 'oni ác ie len pre vlastnú potrebe. 

. Prenajímate! je oprávnený kedykoľvek počas trvania leasingovej Zmluvy oresved 
čit sa o riadnom -s-, buíckom ..ave Predmetu leasingu a o dodržiavam OsMim/e h. 
01 uvľýí h povii noso'zo strany nájomcu, 

. Nájomca podpisom tejto Zmluvy -, sdlaťte s ustanovením <• 401 Obchodného 
Z..1L01 nika vvb'usuje prenajímateľovi predĺženie prernliacej lehoiv v.-ttkv. I práv 
[iienaiimateía z tejlo Z'r-.lnvy na tíobu u rokov od ooby, kedy z .čne piyniií. 

. Nájomca, právny nástupca, likvidátor, dedič alebo zákonný zasrupca a p n o „ r 

pnvmný oznámil písomne prenajímateľov: bez zbytočného odk:attu zmenu 
víetkých dôležitých údajov o svojej o-obe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta 
podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového účtu, z kto 
rého su uskutočňované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splvnutie's inou 
spoiočnostou, vstup do likvidac ie, úpadok, začatie konkurzného ,11 -bo vyrovná 
vae leho konania alebo ukončenia podnikania a pod.. V prípade že tak neurobí, je 
prenajímateľ oprávnený požadoval od nájomcu zaplatenie zm-uvnej pokuty vo 
výäke 3 Í0, t za kazde porušenie >ych:o povinností V pripace. zrušenia spoloŕ 
nosti - nájomcu alebo vstupu spoločnosti nájomcu do likvidácie, alebo v prípade 
^ k j e n á j o m c a v úpadku, alebo bol podaný návrh na začatie konkurzného konania 
alebo bolo vyhlásené konkurzne konanie na majetok nájomcu, alebo , prípade 
ak nájomca ukončí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, a ebo strate 
spôsobilosti a pod., postupuje sa v zmyslečlánko VI!. týchto VPZhL. 

V prípade úmrtia nájomcu iyzic kej osoby, dochádza k predčasnému ukončeniu 
Zmluvy - okamžitou účinnosťou a ilnančné vyrovnanie sa uskutočni s právo 
platnými oeciičm,, kton si k .cimutú uplatnia nárok, následne uskutočni s;i frnančné 
vyrovnanie podľa článku VII. týchto VPZhL • (irávoplatnými dediční , zmys-e 
vyššie uvedeného, pokiaľ sa nedohodne inak. 

Nájtjmca dáva týmto súhlas, aby prenajímateľ použil pre svoje potreby úoa,e 

o nájomcovi a súčasne -. prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich mu z tejto 

Zmluvy a VPZhL -najn iä z článkov VI. a V ".,, •• prenajímate! opráv,-11 -, iznámrl a 

zverejnil tieto skutočnosti a údaje o nájomcov, tretím osobám. Nájomca dalej 

dáva súhlas k tomu, aby prenajímate! a osoba spdupracujiJca s prena miaieiom 

pr, sprosiredkovanípoistenia sprac ovávaii úd„ - poskytnuté nájomcom pri plnení 

povinností nájomcu z poistnej zmluvy na prfsiuäné poistenie. 

Obe zrréuvne struny vyi-lusuju, ze obsah Zmluvy a týchto VPZÍ-L S ,«, prislu 

- h.ijuc ,mi zmluvami a pniol iami sú im jasné určité a zrozumitejne a zaväzujú sa 
11 .' ! J l n i ' ' '"'' •-'"•lk < "ho ju ojirávnene Osoby podpisujú. Zmluva e vyhotovená 

'. civoch -xemrilarocíi pre každú zmluvnú stranu 110 jednom 

Nájomca tymlopotvrcizuje, že sa oboznámil so znením tyc hlo VPZÍL, 

[,. 

r**- c^- Ž0> i • -ž&i 

„podpísané" 

Zmluvne strany sa dohodl i , že na ich vzájomuý pisomi -. siykplat, t ikna donj--s-ma 
I.,, písomnosti jerine- zm-uvnej strany adresované doporuiene druhej zm'uvnej 

strane na adresu zapi: inú v obchodnom revislri resj). r-a posfedui] i izrárneľú 
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