
Všeobecné podmienky prenájmu 

Platné od 01.01.2023  
Fyzická osoba - nepodnikateľ, podnikateľ 
Právnická osoba  
VIALINE s.r.o.

I. Vek vodiča 

1.1 Minimálny vek vodiča je 18 rokov. Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia 
minimálne 6 mesiacov pre osobné vozidlá, 12 mesiacov pre úžitkové vozidlá do 3,5 t a 24 
mesiacov pre prémiové vozidlá. 

II. Doklady 

2.1 Fyzické osoby - nepodnikatelia: 
 
- občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (cestovný pas, karta poistenca, iný preukaz) 
 - vodičský preukaz pre skupinu B 
- cestovný pas (pre zahraničných klientov) 
- depozit (platobná karta / hotovosť)

2.2 Fyzické osoby - podnikatelia, Právnické osoby: 
 
- občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (cestovný pas, karta poistenca, iný preukaz) 
konateľa spoločnosti  
- vodičský preukaz pre skupinu B 
- výpis z Obchodného registra / Živnostnenského registra (nie je potrebný originál) 
- v prípade DPH firiem, osvedčenie o registrácii k DPH (postačuje kópia) 
- Občianske preukazy a Vodičské preukazy vodičov, ktorí budú viesť motorové vozidlo 
počas doby prenájmu. 
- V prípade zastupovania, overenú plnú moc štatutárnym zástupcom spoločnosti (nie 
staršia ako 3 mesiace) 
- depozit (platobná karta / hotovosť) 
 

III. Dĺžka prenájmu 

3.1 1 deň = 24 hodín

3.2 1 dňový prenájom = nájazd 300 km (pre osobné vozidlá), nájazd 500km (pre nákladné 
vozidlá do 3,5 t), nájazd 150 km (pre prémiové vozidlá)

3.3 V prípade prekročenia 24 hodinového formátu sa účtuje do ceny prenájmu ďalší deň 
na základe cenníka vozidiel. (Tzn. Ak vodič prekročí 24 hodín, automaticky sa mu účtuje 
ďalší deň prenájmu) 

3.4 Krátkodobý prenájom je prenájom do 30 dní. 
 
3.5 Dlhodobý prenájom je prenájom od 30 dní do 6 mesiacov. 
 
3.6 Operatívny prenájom je prenájom od 6 mesiacov do najviac 12 až 24 mesiacov. 
 3.7 1 mesačný prenájom = nájazd 5000 km 



 
3.8 Víkendový prenájom = nájazd 900 km 
 

IV. Platby za prenájom vozidiel 

4.1 Platba za prenájom vozidla musí byť uhradená vždy vopred spolu s depozitom za 
vozidlo. 

4.2 V prípade dlhodobého prenájmu a operatívneho prenájmu sa platí vžddy 1 kalendárny 
mesiac dopredu, podľa dní v mesiaci. Ďalšie obdobie je mu na základe faktúry, vyčíslená 
čiastka k zaplateniu splatná do 7 dní, odo dňa doručenia faktúry.

4.3 Depozit za vozidlo sa platí samostatne (zväčša od 200,00€!) a nepočíta sa ako platba 
za vozidlo. 

4.4 Depozit je vratný iba v prípade ak sa na vozidle nenchádza žiadne poškodenie a ani 
poškodenie motorickej časti spôsobenej nájomcom.

4.5 Depozit je záloha za vozidlo a využije sa v prípade škodovej udalosti alebo nehody, 
poprípade za poškodenia vozidla ktoré nekryje poisťovňa. 

V. Pohonné hmoty a čistenie vozidla  
 

5.1 Na začiatku prenájmu je vždy vozidlo s plnou nádržou. (ak nebolo dohodnuté inak)

5.2 Na konci prenájmu sa požaduje vrátenie vozidla s plnou nádržou, v prípade 
nedotankovania vozidla sa ukladá sankcia podľa VOP a CENNÍKA. (ak nebolo dohodnuté 
inak)

5.3 Na začiatku prenájmu je vždy vozidlo vyčistené a dezinfikované použitím ozónu. 

5.4 Na konci prenájmu sa požaduje vrátenie vozidla vyčistené a bez poškodenia, v 
prípade nevyčisteného vozidla popr. Znečisteného vozidla sa ukladá sankcia podľa VOP a 
CENNÍKA. 

VI. V cene prenájmu je zahrnuté 

6.1 V cene prenájmu je zahrnuté: 
 
- obmedzené kilometre podľa ods. III., článok 3.2  
- havarijné poistenie pre Slovenskú republiku a Európsku úniu  
- pravidelná údržba vozidla  
- sezónne prezutie  
- dialničná známka platná pre Slovenskú republiku  
- oprávnenie pre ďalších vodičov viesť prenajaté vozidlo  
- asistenčné služby v prípade technickej poruchy alebo dopravnej nehody 
- služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti 

VII. DPH



7.1. Sme platcami DPH (20,00%) 
 
7.2. Spätné vyplatenie DPH nie je možné. 

7.3. V prípade zahraničných firiem je účtovaný prenájom a služby s ním spojené s 
prenesením daňovej povinnosti. 

VIII. Technická porucha alebo dopravná nehoda 

8.1. Pri akomkoľvek technickom probléme alebo dopravnej nehode nás ihneď kontaktujte 
na centrálnom telefónnom čísle +421 /0/ 914 240 940. Platí aj mimo otváracích hodín. 

8.2. Pri dopravnej nehode (nie škodovej udalosti) je potrebné privolať dopravnú políciu na 
čísle 158 /112/ a zapísať si údaje o ďalších účastníkov dopravnej nehody. 

8.3. Spísanie záznamu o nehode, ktorý nájdete v dokladoch od vozidla. V prípade že 
neviete ako na to kontaktujte nás, budeme v celom priebehu dopravnej nehody súčinní. 

IX. Cesta do zahraničia 

9.1. Vstup do krajín Európskej únie je povolený. 

9.2. Vstup s prenajatým vozidlom je zakázaný do krajín: Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, 
Ukrajina, bývalé štáty ZSSR! 

9.3. dialničné a cestné poplatky v zahraničí si plne hradí nájomca vozidla 

X. Pokuty 

10.1. V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky, znáša všetky pokuty nájomca 
vozidla. (Aj spätne) 

10.2. V prípade pokút zo štátov: Nemecká spolková republika a Rakúsko, nahlásime 
vodiča vozidla, podľa zmluvy o prenájme vozidla a všetko ostatné Vám príde na adresu 
trvalého pobytu resp. sídla spoločnosti. 


