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Všeobecné obchodné podmienky prenajímateľa pre nájom 

motorových vozidiel 
 

Článok 1 Uzatvorenie a doba platnosti zmluvy 
Zmluva o nájme motorového vozidla je uzatvorená podpísaním Zmluvy o nájme motorového 
vozidla zmluvnými stranami a zároveň týmto dňom nadobúda aj účinnosť (ďalej len 
„zmluva“).  
Uzatvorenie Zmluvy postupuje prenajímateľ nájomcovi právo na užívanie vozidla počas 
dohodnutej doby. Platnosť zmluvy možno predĺžiť len so súhlasom zmluvných strán. 
 
Článok 2 Prevzatie vozidla 
Nájomca obdrží motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“) s plnou nádržou. Spolu s vozidlom 
a výbavou odovzdá prenajímateľ nájomcovi osvedčenie o evidencii vozidla, kľúče od vozidla 
a zabezpečovacích zariadení, príp. ďalšie doklady potrebné na užívanie vozidla. Všetky 
poškodenia a pripomienky týkajúce sa prenajatého vozidla musia byť nájomcom uplatnené 
najneskôr pri prevzatí vozidla (t.j. skôr ako opustí parkovisko) a musia byť zaznamenané 
v zmluve o nájme. 
 
Článok 3 Nájomné a iné poplatky 
Nájomca zodpovedá za to, že prenajímateľovi zaplatí poplatky obsiahnuté v cenníku, ktorý je 
platný na začiatku prenájmu v čase podpísania zmluvy. Ďalej uhradí všetky pokuty a súdne 
výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči 
zákonu uložené na dané vozidlo, voči nájomcovi, inému vodičovi alebo prenajímateľovi do 
vrátenia vozidla s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane v dôsledku chyby prenajímateľa. 
V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi spolu s nájomným úrok z omeškania a to vo výške 0,06% za každý deň 
omeškania. Ak pri vrátení vozidla nie je nádrž pohonných hmôt plná, je nájomca povinný 
zaplatiť prenajímateľovi poplatok za nedotankovanú nádrž pri vrátení vozidla podľa platného 
cenníka. V prípade, že nájomca doplní nádrž nesprávnym typom PHM, bude mu naúčtovaná 
plná nádrž a pokuta v zmysle platného cenníka. V prípade neprimerane znečisteného 
interiéru vozidla pri jeho vrátení je nájomca povinný zaplatiť paušálny poplatok za 
neprimerane znečistený interiér vozidla podľa platného cenníka. Počas doby nájmu znáša 
nájomca bežné náklady na prevádzku motorového vozidla. Nájomca nie je oprávnený 
k započítaniu, zadržaniu alebo zníženiu nájomného a ostatných platieb spojených s nájmom, 
a to ani v prípade, že sú uplatňované práva zo zodpovednosti za vady alebo iné 
protipohľadávky. 



 
 
Článok 4 Práva a povinnosti nájomcu 
Motorové vozidlo, ktoré je predmetom nájmu, smie viesť len nájomca. Ak je nájomcom 
právnická osoba, smie motorového vozidlo viesť len jej zamestnanec, resp. člen štatutárneho 
orgánu. Nájomca nesmie vozidlo používať k účasti na akýchkoľvek motoristických, resp. 
športových podujatiach, používať na prepravu ľahko horľavých, rádioaktívnych, jedovatých 
alebo iných nebezpečných látok; predať, založiť, darovať, prenajímať alebo požičiavať tretím 
osobám; používať na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu; používať na ťahanie 
alebo poháňanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu; používať k jazdám do zahraničia bez 
predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa; používať ak je pod vplyvom drog, alkoholu a iných 
omamných látok; používať spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou alebo s jej 
účelom. Nájomca je povinný použiť zabudovaný zabezpečovací systém proti odcudzeniu pri 
každom opustení vozidla. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené 
nenáležitým zabezpečením vozidla. Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny na 
vozidle (prestavby alebo vnútorné úpravy) bez súhlasu prenajímateľa, inak je povinný 
nahradiť prenajímateľovi škodu spôsobenú vykonaním uvedených zmien bez jeho súhlasu. 
 
Článok 5 Práva a povinnosti prenajímateľa 
Prenajímateľ je vlastníkom vozidla. Opravy vozidla a predpísané pravidelné prehliadky 
vykonáva zásadne prenajímateľ. K vykonaniu opravy resp. predpísanej pravidelnej prehliadky 
tretími osobami je nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa. Náklady opráv 
vád alebo škôd, ktoré zavinil nájomca a ktoré neuhradí poisťovňa, hradí nájomca. Ak 
poisťovňa uhradí časť škody, nájomca hradí neuhradenú časť. 
 
Článok 6 Poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata motorového vozidla a zodpovednosť za 
škodu 
Nájomca je povinný dbať, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu, strate alebo odcudzeniu 
vozidla. Ak nájomca spôsobí škodu tretej osobe na jeho vozidle, inom majetku alebo zdraví, 
je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a polícii. Ak 
nájomca neoznámi vznik škody prenajímateľovi, nesie nájomca v plnom rozsahu 
zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe na vozidle, inom majetku alebo 
zdraví. V prípade vzniku poistnej udalosti (poškodenie, odcudzenie vozidla) hradí nájomca 
spoluúčasť z výšky škody dohodnutú v zmluve. V prípade dopravnej nehody, ktorej 
účastníkom sa stane nájomca s prenajatým vozidlom, je nájomca povinný upovedomiť bez 
zbytočného odkladu políciu a podať písomnú správu prenajímateľovi. Táto správa musí 
obsahovať predovšetkým mená a adresy účastníkov nehody a svedkov, evidenčné čísla 
zúčastnených vozidiel a označenie príslušného oddelenia PZ SR, ktoré nehodu 
vyšetrovalo. Akékoľvek škody na vozidle vzniknuté počas doby nájmu (t.j. aj škody vzniknuté 
inak ako v dôsledku nehody) je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
prenajímateľovi a škody presahujúce 3.990 Eur tiež príslušnému oddeleniu PZ SR. Nájomca 
zodpovedá v plnom rozsahu za ním zavinené škody na vozidle. Nájomca je v prípade úplného 
zničenia alebo odcudzenia vozidla povinný uhradiť prenajímateľovi rozdiel medzi výškou 
nadobúdacej ceny vozidla a výškou plnenia poisťovne. 



 
 
Článok 7 Vrátenie vozidla 
 Dňom uplynutia dohodnutej doby je nájomca povinný vrátiť vozidlo vrátane príslušenstva, 
výbavy, dokladov a všetkých kľúčov prenajímateľovi na dohodnutom mieste v stave, v akom 
ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie a prenajímateľ je povinný ho 
prevziať. Vrátenie vozidla na inom ako dohodnutom mieste je možné len na základe dohody 
s prenajímateľom a za dodatočnú jednorázovú úhradu vo výške podľa platného 
cenníka. Vrátenie vozidla vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov po dni 
ukončenia platnosti zmluvy, sa považuje za oneskorené vrátenie vozidla a prenajímateľ je 
oprávnený mu ho odobrať, alebo uskutočniť kroky, ktoré uzná za vhodné, pričom je 
oprávnený použiť služby špecializovanej organizácie. Náklady spojené s odobratím vozidla 
nesie nájomca. V prípade oneskoreného vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť 
prenajímateľovi nájomné za každý aj začatý deň omeškania s vrátením vozidla. V prípade 
straty kľúčov, alebo dokladov je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý predmet, 
ktorý neodovzdá včas prenajímateľovi. 
 
Článok 8 Skončenie nájmu 
Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom: a,   pri omeškaní 
s platením nájomného po dobu dlhšiu ako 15 dní,   v prípade poškodenia vozidla,   v prípade 
úmrtia nájomcu alebo v prípade nespôsobilosti a zníženej spôsobilosti nájomcu na právne 
úkony, pokiaľ nebude možné previesť práva a povinnosti z nájomnej,   zmluvy na právneho 
zástupcu (dediča) v lehote určenej jedným nájomným obdobím,   pri nútenom alebo 
zamýšľanom zrušení alebo zániku firmy nájomcu alebo jeho živnosti, podstatnom zhoršení 
hospodárskej situácie nájomcu, t.j. pri začatí jeho likvidácie alebo vyhlásení konkurzu 
a pod.f,    pri inom vážnom porušení ustanovení Zmluvy alebo Všeobecných obchodných 
podmienok. Nájom vozidla zaniká aj jeho zničením, stratou alebo odcudzením. 
 
Článok 9 Záverečné ustanovenia 
Zmeny sídla (bydliska) nájomcu musia byť prenajímateľovi ihneď písomne nahlásené. Až do 
oznámenia môže byť korešpondencia posielaná na poslednú známu adresu nájomcu, bez 
toho aby stratili právnu účinnosť.  
Nájomca svojim podpisom na Zmluve súhlasí s tým, že údaje uvedené v Zmluve môžu byť 
spracovávané, poskytnuté, sprístupnené, uchovávané a elektronicky prenášané 
prenajímateľom, ktoroukoľvek dcérskou spoločnosťou, držiteľom licencie Europcar alebo 
pridruženou spoločnosťou spoločnosti Europcar. Zmeny zmluvy, resp. týchto všeobecných 
obchodných podmienok je možné vykonať len vo forme písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. Slovenská jazyková verzia je rozhodujúca. Právne vzťahy podľa 
tejto zmluvy sa riadia slovenským právom a spravujú sa obchodnými zákonníkom v platnom 
znení aj v prípade, ak nájomca je fyzická osoba. Zmluvné strany zmluvy sa dohodli na tom, že 
v prípade sporu bude príslušný súd podľa miesta sídla prenajímateľa. Táto zmluva a tieto 
všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, sa spravujú právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

 
 



 

Daň: 
 
 

Na Slovensku je v platnosti daňová sadzba 20%. 
 

 

 

Ďalší šofér: 
 
Príplatok za ďalšieho šoféra je 5 EUR na deň. Maximum 25 EUR na celý prenájom. Výnimka sa 

vzťahuje na prenájom dodávok.  
 

 

Vek: 
 
V závislosti od kategórií vozidla. Minimum 19 rokov, maximum 65 rokov.  

 

 

Letiskový poplatok: 
Letiskový poplatok je 15%. 

 

 

Hotovostný depozit: 
 
Nie je dovolené preberať hotovosť. V čase Vášho príchodu na nájomnú pobočku budete 
požiadaný k doloženiu depozitu. Suma depozitu bude autorizovaná na Vašej kreditnej karte, ale 
nebude zúčtovaná z Vášho účtu. Depozit/záloha je určená na pokrytie dodatočných nákladov 
prenájmu.  
Ak máte predplatený prenájom a výška predpokladanej sumy prenájmu sa zhoduje s 
predplatenou sumou, suma depozitu je : 300 €. 
Ak ste si už zaplatili Váš prenájom v čase uskutočnenia rezervácie, potom cena prenájmu bude 
tiež blokovaná na Vašej kreditnej karte.  
V prípade, že nemáte predplatený prenájom, celková cena autorizovaná / blokovaná na Vašej 
karte bude Cena prenájmu + 300 €. 
Upozorňujeme, že táto zásada je použiteľná okrem Slovenska v nasledujúcich krajinách, kde 
Europcar pôsobí priamo: Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko 
a Veľká Británia. Pre ostatné krajiny to závisí od špecifických Všeobecných obchodných 
podmienok.   
 



 
 

 

  

 
  

Akceptované kreditné karty: 
 
American Express, Diners Club, MasterCard (nie debetná), Visa (nie debetná) 
Depozit v hodnote 300 EUR bude podržaný na Vašej kreditnej karte počas prenájmu vozidla. 
Kreditná karta musí byť vystavená na meno hlavného šoféra. NEAKCEPTOVANÉ: Žiadny iný spôsob 
platby nie je možný. Prosíme uistite sa, že kreditná karta je vystavená na meno hlavného 
šoféra/nájomcu a či na kreditnej karte je dostatok použiteľných prostriedkov (dostatočná výška 
limitu) na kreditnej karte. V prípade, že sa Vám nepodarí predložiť platnú kreditnú kartu, alebo je 
nedostatok použiteľných finančných prostriedkov na kreditnej karte alebo kreditná karta nie je 
vystavená na meno hlavného šoféra, pracovník požičovne môže odmietnuť vozidlo prenajať. 
V takomto prípade nebudú vyplatené žiadne platby späť.    

Pristavenie/vyzdvihnutie: 
 
 
24 hodín pred predpokladaným časom vyzdvihnutia vás budeme kontaktovať, aby ste potvrdili 
podmienky pre vyzdvihnutie vozidla. Môžeme ho vyzdvihnúť z vašej domovskej, pracovnej alebo 
hotelovej adresy - alebo ak je to pohodlnejšie, môžete dokonca odovzdať vozidlo do najbližšej 
pobočky Europcar. Pristavenie alebo vyzdvihnutie v meste, kde sa nachádza pobočka 10 EUR (bez 
DPH) – na vyžiadanie - pristavenie alebo vyzdvihnutie mimo otváracích hodín 33 EUR (bez DPH) – 
na vyžiadanie - pristavenie alebo vyzdvihnutie mimo mesto, kde sa nachádzajú Europcar pobočky 
– pošleme Vám ponuku na vyžiadanie – realizácia na vyžiadanie  

 

Vodičský preukaz: 
 
Je potrebné predložiť platný vodičský preukaz, kde minimálna platnosť je 1 rok bez ďalších 
potvrdení. Držitelia vodičského preukazu z UK musia predložiť ďalší doklad s fotografiou. Ak Váš 
vodičský preukaz nie je vystavený v latinke (napr. ak je v arabštine, gréčtine, ruštine alebo 
čínštine) musíte predložiť Medzinárodný vodičský preukaz a Váš domáci vodičský 
preukaz. Upozorňujeme Vás, že v prípade prenájmu vozidla v Číne je akceptovateľný iba čínsky 
vodičský preukaz. Upozorňujeme občanov Číny, že v prípade prenájmu vozidla na Slovensku je 
akceptovateľný iba slovenský vodičský preukaz. 

 
  

Zásady tankovania: 
 



 
 
Palivo – plná nádrž v čase prenájmu aj vrátenia vozidla. Poplatky za palivo sú možné aj na 
pobočke. Poplatok – 1,85 EUR za chýbajúci liter nafty a 1,99 EUR za chýbajúci liter benzínu (bez DPH). Vaše 
vozidlo bude pripravené s plnou nádržou. Aby sa zabránilo poplatkom za nedotankovanú nádrž, vráťte 
vozidlo s plnou nádržou. Môžete byť požiadaný o depozit v prípade vrátenia nedotankovaného vozidla, 
tento depozit bude uvoľnený v čase vrátenia vozidla s plnou nádržou. V prípade vrátenia 
nedotankovaného vozidla Vám bude naúčtované dotankovanie podľa cenníka po vrátení vozidla. Cena za 
nedotankovanú nádrž je výrazne vyššia ako je bežná cena na čerpacích staniciach. Platby za 
nedotankovanú nádrž sa účtujú na pobočke po vrátení vozidla podľa vyššie uvedených cien 

Poistné krytie: 
 
 Havarijné poistenie (CDW) – často uvádzané ako CDW, toto poistenie čiastočne kryje poškodenia 
na Vašom prenajatom vozidle. Upozorňujeme, že ste stále zodpovedný do výšky spoluúčasti. CDW 
nepokrýva stratu alebo poškodenie kľúčov, kolesá a pneumatiky, sklo, čelné sklo a podvozok. - 
Poistenie proti krádeži (TW) – toto poistenie kryje krádež alebo pokus o krádež Vášho 
prenajatého vozidla ale nekryje škodu na majetku nájomcu, teda veci ponechané vo vozidle nie sú 
súčasťou tejto poistky. Upozorňujeme, že ste stále zodpovedný do výšky spoluúčasti. - Poistenie 
zodpovednosti voči tretím osobám (TP) – toto poistenie kryje poškodenie spôsobené iným 
účastníkom nehody, ak túto nehodu spôsobíte.   
Stále nesiete zodpovednosť za škodu alebo stratu kolies a pneumatík alebo puklíc, čelného skla, 
okien a podvozku.  

One-way: 

1) Vnútroštátne:  

Poplatok 10 EUR v rámci mesta, kde sa nachádza stanica alebo pobočka Europcar. Mimo mesta je 

poplatok 0,86 EUR/km.  

Pokuta:  200 EUR s DPH v prípade, že klient vráti vozidlo v inom než dohodnutom mieste. 

 
2) Medzinárodné: 

One Way International suma závisí od konkrétneho mesta. 

Krajiny, kde je potrebné povolenie na vycestovanie: Bielorusko, Rusko, Albánsko, Macedónsko, 
Grécko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Estónsko, Čierna Hora, Moldavsko, Ukrajina, Lotyšsko, 
Litva, Malta, Cyprus, Turecko. 
 
Pokuta: 2000 EUR v prípade neohlásených zmien. 

 

 

 
 

 



 

Zimné pneumatiky: 
Zimné pneumatiky nie sú spoplatnené počas zimnej sezóny ( 1. nov to 15. apr.). Klient si môže priplatiť za 

ski box ( 10 EUR na deň / 75 EUR na celý prenájom), snehové reťaze (10 EUR na deň/50 EUR na celý 

prenájom) a zimné ponožky ( 5 EUR na deň/ 25 EUR na celý prenájom). 

 

 

Poplatky za storno objednávky 
 

Storno poplatky (iba za predplatené sadzby): 

● Upozornenie dopredu viac ako 48 hodín je bezplatné 

● menej ako 48 hodín = 50 EUR (alebo celková cena za prenájom, ak je hodnota nižšia) 

 

Žiadne poplatky (pre predplatené a platobné príjmy): 

● 95 EUR účtované v prípade "No Show" (alebo celková cena za prenájom, ak je hodnota nižšia) 
 

Služba prenájmu so šoférom 

 
Používame tri typy šoférskych služieb: transfer, touring, travel. 
 
 Palubné služby v cene zahrnuté :  

  

 Poistenie cestujúcich    

 Najazdené KM    

 Prenájom vozidla    

 Doplnenie paliva    

 Taxa VODIČA    

 Pitná VODA    

 WIFI    

 Denná tlač (AJ/SJ podľa klienta)  
 

  

 Palubné služby v CENE NEZAHRNUTÉ    



 
 Mimoriadne výdavky    

 Parkovacie poplatky    

 Mýto    

 Známka na diaľnicu  
 

  

 V prípade ZRUŠENIA OBJEDNÁVKY SLUŽBY    

 Do 24hodín pred začiatkom objednávky : STORNO POPLATOK 60% z dohodnutej sumy    

 Zrušenie po začatí objednávky : STORNO 100% z dohodnutej sumy    

 Ak klient PREDĹŽI službu, fakturovať sa bude pôvodná cena + služby navyše  
 

  

 Transfer:    

-  jednosmerná cesta    

- nie je možné zastaviť mimo predom dohodnutej trasy  
 

  

 Touring:    

- možné zastavenie mimo predom dohodnutej trasy    

- prednostná fakturácia    

- možnosť jednosmernej cesty mimo územia SR na zástavky a stanice verejnej dopravy, 
letiská a stanice Europcar (trasa do 4 hodín)  

 

  

 Travel:    

- možne zastavenie mimo predom dohodnutej trasy  

- možnosť zmeny trasy počas cesty 

- prednostná fakturácia 

- možnosť jednosmernej cesty aj do iných štátov mimo zástavok a staníc verejnej dopravy, 
letísk a staníc Europcar 

  

 

CAR SHARING 
 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA CARSHARE  

 

1. PRÁVNE OZNAMY / PRIJATIE: 



 
Tieto všeobecné podmienky sú dostupné a vzťahujú sa na www.europcar-share.com a na Europcar 

Carshare mobilné aplikácie, ktoré sú k dispozícii na AppStore a GooglePlay (ďalej len " každá stránka a 

mobilné aplikácie sa spolu označujú ako "Stránky"). 

 Xmarton aplikácia je vytvorená spoločnosťou Xmarton s.r.o.Xmarton je česká firma s IČO 

04666984,  registrovaná adresa: Thámova ul. 16, 18600, Praha-Karlín, Česká Republika. Adresa pre 

technickú podporu je podpora@xmarton.com 

Stránku prevádzkuje spoločnosť PP Rent cars s.r.o.(ďalej sa označuje ako "PP Rent").PP Rent je 

slovenská spoločnosť(držiteľ licencie Europcar) s IČO 35869992, registrovaná adresa Brusnicová 

12316/20, 83101 Bratislava, Slovensko. Tvorcom publikácie Executive Manager spoločnosti, Pán 

Marek Pavlík, ktorého môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese: carshare@europcar.sk. 

Hostiteľom stránky je spoločnosť Webnode AG, registrovaná adresa Gartenstrasse 3 6304 Zug, 

Switzerland. E-mailová adresa: podpora@webnode.sk. 

Používanie Stránky je predmetom akceptácie týchto Všeobecných zmluvných Podmienok (ďalej len 

"Všeobecné Podmienky Používania"), a našej ochrany súkromia. Tieto Všeobecné Podmienky 

Používania môžu byť upravené alebo pridané kedykoľvek, a preto by mali byť preskúmané na každé 

nové používanie tejto Stránky. V prípade väčších zmien Všeobecných Podmienok Používania, 

Užívatelia budú vyzvaní na ich schválenie pri uvedení ich ďalšej objednávky našich Služieb. 

2. PREZENTÁCIA A CHARAKTERISTIKY STRÁNKY A SLUŽIEB: 

2.1. Táto Stránka je platforma, ktorá ponúka užívateľom (ďalej len "Užívateľ(ov)" alebo "vy") rôzne 

možnosti mobility, ktoré sú poskytované buď (i) Xmarton dcérskymi spoločnosťami na Slovensku, 

"Xmarton Subjektov" alebo (ii) treťou stranou : partnermi Xmarton (spoločne "Služby"). 

Výsledkom je, že každý Užívateľ si bude môcť rezervovať a zaplatiť eôzne riešenia v oblasti mobility 

priamo cez Xmarton a Xmarton Subjektov. 

Pre vylúčenie pochybností, je konkrétne uvedené, že Xmarton a Xmarton Subjekty budú poskytovať 

svojim Používateľom priame podpory zákazníkov a budú zodpovedné spravovať všetky platby od 

užívateľov výmenou za Služby (vrátane prípadných sporov vyplývajúcich z alebo v súvislosti s 

platbami vyššie uvedenými od Užívateľov). 

2.2. Za účelom využívať Služby dostupné na Stránke musí Užívateľ začať vytvorením účtu v súlade s 

podmienkami článku 3.2 nižšie. 

2.3. Všetky Služby dostupné na Stránke sú riadené podmienkami, ktoré sú uplatniteľné na takéto 

špecifické Služby; tieto budú k dispozícii pred akoukoľvek rezerváciou urobíte a Užívateľ ic musí 

prijať v čase rezervácie akejkoľvek Služby. 

3. REGISTRÁCIA A PRÍSTUP K SLUŽBÁM: 

3.1. Prehľad 

Užívatelia, ktorí chcú mať prístup k Službám musia najprv vyplniť formulár na registráciu, alebo sa 

musia prihlásiť v prípade, že sú už registrovaní. 

 



 
Po vyplnení registrácie a prihlásení môžu Užívatelia získať prístup k Službám. 

Užívatelia majú nevýhradné a neprenosné právo na prístup k platforme zdarma. 

3.2. Proces registrácie  

 

1.Užívateľ musí vyplniť elektronický registračný formulár, v ktorom je povinný poskytnúť údaje, ktoré 

mu umožňujú identifikovať sa (ďalšie podrobnosti nájdete v článku 3.3 nižšie), a musí si vybrať heslo 

a užívateľské ID 

2.Užívateľ musí skontrolovať a potvrdiť tento formulár, zároveň musí potvrdiť, že akceptuje tieto 

Všeobecné Podmienky Používania a zásady ochrany Osobných údajov zaškrtnutím príslušného 

políčka 

3. Po úspešnom ukončení tejto fázy sa posiela Užívateľovi e-mail s potvrdením registrácie. Užívateľ 

má tým pádom schválený prístup k Službám. 

3.3. Informácie týkajúce sa identifikácie Užívateľa 

Po registrácii musíte zadať vaše kontaktné údaje, Identifikačné údaje Užívateľa a heslo, ktoré sú 

prísne osobné:  

 

1. Ak ste fyzická osoba, ktorá koná vo svojom vlastnom mene, tak by ste mali zadať svoj titul, 

priezvisko, meno, e-mailovú adresu, dátum narodenia, vodičský preukaz + dátum začiatku (voliteľné), 

a preferovaný jazyk pre komunikáciu. 

2.Ak ste zamestnanec alebo partnerská spoločnosť, mali by ste vytvoriť sub-konto a zadať 

nasledujúce informácie, tento zoznam je stále neúplný: váš titul, priezvisko, meno, svoju e-mailovú 

adresu, dátum narodenia, vodičský preukaz + dátum začiatku (voliteľné), názov zamestnávateľa, váš 

preferovaný jazyk pre komunikáciu, ako aj vaše pracovisku, titul, číslo zamestnanca a nákladové 

stredisko, kde sa dá aplikovať. 

 

Užívateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré zverejňuje musia byť presné, úplné a aktuálne. 

3.4 Platba 

• Výber a platba Služieb 

• Ak chcete podpísať jednu zo spoplatnených Služieb, môže to byť uskutočnené výberom z 

rôznych ponúk, ktoré sú Vám prezentované ako ponúka záujmu. Cena a dostupné 

prostriedky platby budú uvedené na obrazovke pred pokračovaním platby. Pre bezpečnosť 

údajov vašej bankovej karty, budete požiadaní, aby ste súhlasili na konkrétnych 

podmienkach. 

• Email potvrdenie 

Dostanete e-mail potvrdenie s podrobnosťami vašej objednávky konkrétnej Služby. Vaša 

objednávka a e-mailové potvrdenie predstavuje zmluvu medzi Vami a PP Rent. Môžete si 



 
preto overiť, že je Vaša objednávka prijatá a kontaktujte zákaznícky servis v prípade 

neprijatia kvôli technickému problému. 

• Právo na stiahnutie 

Ak ste fyzická osoba a v súlade s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľov, môžete mať 

povolenie mať oneskorenie až do štrnástich (14) dní od predplatenia služby, aby exerce svoje 

právo odstúpiť (v prípade predplatených napríklad). Aby ste vedieť viac o existencii takýchto 

právo odstúpiť odkaz na prenájom všeobecných podmienok a/alebo všeobecné podmienky 

príslušné služby. 

3.5. Použitie Vášho účtu 

Užívatelia sa zaväzujú informovať PP Rent o akejkoľvek zmene údajov, ktoré poskytli a aktualizovať 

svoj profil on-line na Stránke pod nadpisom poskytnutých na tento účel. 

Užívatelia si môžu vybrať heslo svojvoľne a slobodne a môžu ho kedykoľvek zmeniť. 

Používatelia sú zodpovední za tvorbu, ochranu a využitie ich osobných údajov a heslo, ktoré sú prísne 

osobné, a preto nemôže byť zdieľané s tretími stranami. Musia si ich pamätať a udržať ich v tajnosti a 

bezpečné. Ak by boli použité identifikačné údaje a heslo Užívateľa treťou stranou, musí Užívateľ 

informovať PP Rent, akonáhle je to možné. 

Akékoľvek používanie Stránok pomocou identifikačných údajov Užívateľa a hesla, sa považuje za 

používanie Užívateľom samým. 

V prípade straty alebo krádeže vašich identifikačných údajov a/alebo hesla a/alebo ak sa nemôžete 

pripojiť k vášmu účtu, kliknite na "zabudli ste heslo" prepojenie. Budete požiadaní aby zadajte svoju 

e-mailovú adresu a nové heslo bude zaslané elektronickou poštou. Mali by ste zmeniť svoje heslo 

pravidelne s cieľom zabezpečiť väčšiu bezpečnosť. 

3.6. Najlepšie praktiky pre používanie Stránky 

Používaním Stránok sa výslovne zaväzujete : 

• nepoužívať Stránky pre akékoľvek protiprávne, nezákonné alebo podvodné účely, a najmä, 

užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek používania, ktoré je v rozpore s akýmikoľvek 

miestnymi, národnými alebo medzinárodnými zákonmi alebo nariadeniami; 

• nepoužívať Stránky spôsobom, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom poškodiť PP Rent 

alebo ktorúkoľvek z jej sesterských spoločností, a najmä, týmto sa zaväzuje zdržať sa 

používania Stránky na šírenie informácií, ktoré sú kontroverzné, protiprávne, nezákonné, 

nepríjemné, diskriminačné alebo urážlivé voči PP Rent alebo akejkoľvek tretej strany; 

• neblokovať, rušiť prístup alebo inak ohroziť Stránky, počítačové systémy alebo softvérové 

aplikácie Xmarton alebo aplikácie akejkoľvek tretej strany; 

• nepoužívať vedome Stránku na prenos údajov, alebo posielať alebo prenášať obsah 

zahrňujúci počítačové vírusy, Trójske kone, červy, časované bomby, kľúč-záznamníky, 

spyware, softvérové inzeráty alebo iný škodlivý softvér, alebo podobné počítačové kódy, ani 



 
na páchanie alebo uľahčenie pirátstva alebo dopúšťať sa činov, ktoré predstavujú počítačovú 

kriminalitu; 

• nefalšovať patenty, ochranné známky, priemyselné tajomstvo, autorské právo, kresby, práva 

týkajúce sa databáz alebo iných práv duševného vlastníctva akejkoľvek strany alebo 

právnickou osobou; 

• neukradnúť identitu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ako zástupca PP Rent alebo 

Xmarton, a publikovať nepravdivé vyhlásenia alebo iné zavádzajúce informácie týkajúce sa 

vášho vzťahu s fyzickou alebo právnickou osobou; 

• na zachovanie dôvernosti akéhokoľvek kódu, hesla alebo informácie o identifikačných 

údajoch používateľa, ktoré si môžete vybrať, alebo ktoré sa vám poskytované ako súčasť 

bezpečnostných postupov Stránky. Týmto sa zaväzujete, že  nezverejníte tieto informácie 

akejkoľvek tretej strane; 

• súhlasiť so Všeobecnými Podmienkami Používania. 

3.7. Ukončenie alebo zablokovanie konta 

V prípade porušenia týchto Všeobecných Podmienok Používania a zásady ochrany Osobných údajov a 

zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie Služby, Xmarton je oprávnený zakázať a 

blokovať prístup na Stránky bez vynaloženia akejkoľvek zodpovednosti voči vám. 

Xmarton môže ukončiť alebo pozastaviť účet Užívateľa na Stránke, kedykoľvek, právne a bez 

akýchkoľvek ďalších formalít, v prípade porušenia týchto Všeobecných Podmienok Používania a zásad 

ochrany Osobných údajov alebo akýchkoľvek iných zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na vaše 

používanie Služby: 

Navyše, Xmarton je oprávnený pozastaviť prístup k stránkam v prípade zlyhania platiť za Služby, kým 

boli nedostatky odstránené. 

Ak je Užívateľské konto dočasne pozastavené a Xmarton súhlasí s jeho opätovným 

spustením,  budete požiadaní, aby ste kontaktovali PP Rent zákaznícky servis, ktorý vám bude 

pomáhať v skorigovaní stavu a opätovného prístupu k vášmu účtu. 

4. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

Táto Stránka je výsledkom tvorivej práce chránenou autorským právom, ako aj inými 

medzinárodnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. 

Celý obsah Stránky, ktorý zahŕňa okrem iného texty, fotografie, grafiky, obrázky, ikony, technológie, 

softvérové aplikácie, odkazy, doménové mená, ochranné známky a multimediálny obsah, ako aj ich 

grafické reprezentácie a zdrojové kódy (ďalej len "Obsah"), je a zostane výhradným vlastníctvom PP 

Rent alebo tretích osôb, ktorým sú uznané práva od Xmarton, kde je to vhodné, a sú a musia byť 

chránené právami duševného vlastníctva  na základe platných národných alebo medzinárodných 

právnych predpisov. 

Názov "Xmarton" a všetky ostatné ochranné známky, logá, grafické reprezentácie Xmarton 

zobrazujúce sa na Stránke sú registrované ochranné známky, ktoré patria k Xmarton. 



 
Ostatné názvy spoločností a tovary alebo služby, ktoré sa zobrazujú na Stránkach môžu byť 

ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek použitie ktorejkoľvek z vyššie uvedených 

ochranných známok bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu majiteľov práv sa 

považuje za porušenie práv duševného vlastníctva a je zakázané. 

Môžete použiť Stránku výlučne na prístup k jeho Obsahu a rezervácie Služieb, ktoré ponúka. 

Akékoľvek rozmnožovanie/a, alebo zobrazenie všetkých, alebo časť obsahu Stránky v akýchkoľvek 

médiách a pre akýkoľvek iný účel, bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu PP Rent, sú 

byť prísne zakázané. 

Nemáte žiadne právo alebo licenciu na používanie ochrannej známky alebo iného práva duševného 

vlastníctva uvedené na Stránkach. Preto sa týmto zaväzuje zdržať sa úplne alebo čiastočne 

modifikovania, prenájmu, leasingu, predaje, distribúcie alebo vytvárania odvodeného diela 

založeného na Obsahu Stránky alebo produktov a Služieb v ponuke na Stránke. 

Akékoľvek porušenie vyššie uvedených práv duševného vlastníctva sa považuje sa porušenie týchto 

Všeobecných Podmienok Používania a Xmarton vykoná také akcie, ako to môže podľa vlastného 

uváženia na ochranu týchto práv. 

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa reprodukcie prvkov Webu, prosím pošlite e-mail na 

podpora@xmarton.com. 

5. OCHRANA DATABÁZ: 

V súlade s ustanoveniami Smernice 96/9/ES Európskeho Parlamentu a Európskej Rady z 11. Marca 

1996 o právnej ochrane databáz a príslušných miestnych vnútroštátnych právnych predpisov, týmto 

beriete na vedomie, že Stránky a Služby poskytované prostredníctvom Stránky zahŕňa jednu alebo 

viacero databáz, ktoré poskytuje PP Rent v postavení výrobcu databáz. 

Bez ohľadu na iné práva, ktoré si Xmarton môže uplatniť cez Stránky, ako je napríklad ochrana a 

Obsah autorského práva alebo akéhokoľvek iného práva nad databázy akejkoľvek jednej zo svojich 

zložiek, sa týmto zaväzujete, aby ste sa zdržali: 

• sťahovania, podľa trvalého alebo dočasného prevodu, všetkého alebo významného podielu ( 

kvalitatívne alebo kvantitatívne) obsahu jednej alebo viacerých databáz, k dispozícii na 

Stránke alebo Služby, bez ohľadu na spôsob použitej metódy; 

• z recyklovaného používania tým, že verejne sprístupnite všetko alebo významný podiel z ( 

kvalitatívne alebo kvantitatívne) obsahu jednej alebo viacerých databáz, k dispozícii na 

Stránke alebo Služby, bez ohľadu na formu a súčasti; 

• tvorby, publikovania, ukladania, aktualizácie, importovania, exportovania, zverejnenia alebo 

vytvárania konkurenčných databáz obsahujúcich všetko alebo časť z jednej alebo viacerých 

databáz vytvorených PP Rent a riadených Xmarton; 

• od publikovania0( na mobile alebo na akomkoľvek inom médiu) procesy rovnaké alebo 

podobné tým, ktoré používajú PP Rent na Stránke. 



 
Vo všeobecnosti platí, že všetko skladovanie, ťažba, použitie, reprodukcia, alebo zobrazovanie, 

priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, a to aj vo vyrovnávacej pamäti, významný podiel ( 

kvalitatívne alebo kvantitatívne) obsahu jednej alebo viacerých databáz spravovaných Xmarton, 

vykonávaných vo všetkých vyššie uvedených procesoch, je byť prísne zakázané, a to aj médiá, ktoré 

nie sú autorizované podľa Xmarton. 

6. HYPERLINKY: 

6.1 Hyperlink odkazy na Stránke / prichádzajúce odkazy : 

Žiadna tretia strana nie je oprávnená zahŕňať odkazy na svojej webovej stránke smerujúce k Stránke 

bez predchádzajúceho výslovného súhlasu PP Rent. 

Ak je tretia strana oprávnená na hypertextové prepojenie na Stránku www.europcar-share.com, 

www.eurpocar-share.sk, www.xmarton.com, www.xmarton.sk, 

www.xmarton.cz, www.carshare6.webnode.sk alebo jednu z ich subdomén, musí urobiť 

hypertextové prepojenie na Stránku v súlade s podmienkami tohto povolenia. 

PP Rent je oprávnený požiadať, v ktoromkoľvek časovom okamihu a bez potreby akéhokoľvek 

odôvodnenia, aby bolo akékoľvek hypertextové prepojenie na Stránku odstránené, načo osoba 

zodpovedná za Stránku zobrazujúcu Hypertextové prepojenie musí toto prepojenie odstrániť ihneď. 

6.2 Hypertextové odkazy z webových stránok tretích strán / odchádzajúce odkazy: 

Po kliknutí na hypertextové odkazy, ktoré poskytujú prístup na internetové stránky tretích strán, Vám 

odporúčame oboznámiť sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov týchto 

webových stránkach tretích strán, aby sa zabezpečilo, že ste si vedomí ich podmienok, pokiaľ ide o 

zhromažďovanie, používanie a zverejnenie vašich osobných údajov. 

PP Rent nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto internetových stránok tretích strán a odmieta 

akúkoľvek zodpovednosť v tejto súvislosti alebo vo vzťahu k akejkoľvek strate alebo poškodeniu, 

ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku ich používania. 

Nie sme zodpovední za obsah týchto stránkach alebo na čokoľvek nimi poskytovaných a 

nezaručujeme, že budú neustále k dispozícii. 

Ak si myslíte, že odkaz na Stránku ukazuje smerom na webovú lokalitu, ktorá obsahuje nezákonné 

alebo nevhodné správanie, môžete to nahlásiť PP Rent na nasledujúcej e-mailovej adrese: 

carshare@europcar.sk. Toto upozornenie nevedie k žiadnej povinnosti pre PP Rent odstrániť také 

hypertextové prepojenie ani nebude tvoriť konštruktívne oznámenie o činnosti alebo obsahu, 

tvrdené stranou, ktorá to nahlásila. 

Prítomnosť odkazov na Stránke smerujúcich na internetové stránky tretích strán neznamená 

existenciu dohody s osobami, ktoré sú zodpovedné za tieto webové lokality tretích strán, alebo s ich 

vlastníkmi, ani žiadnymi schváleniami alebo propagáciiami zo strany PP Rent v rámci vyhlásenia, 

obsahu alebo služieb poskytovaných prostredníctvom týchto webových stránok, ani na identifikáciu s 

nimi na strane PP Rent. 

http://www.carshare6.webnode.sk/


 
Ak sa rozhodnete navštíviť alebo použiť niektorú z webových stránok prístupných cez hypertextové 

odkazy k dispozícii na Stránke, robíte tak na vlastné riziko a musíte prijať potrebné ochranné 

opatrenia proti vírusom a inému škodlivému obsahu. 

7. ZÁRUKA / ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI: 

7.1. PP Rent je oprávnená pozastaviť prístup na Stránku a poskytovanie akejkoľvek časti alebo celého 

Obsahu k dispozícii na Stránkach kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, z technických, 

bezpečnostných dôvodov, z dôvodov údržby, alebo z dôvodu výpadku energie alebo z 

akéhokoľvek  iného pádneho dôvodu. 

PP Rent nie je zárukou dlhodobej životaschopnosti alebo výkonu Služby, ktoré sú prístupné na 

Stránke. Užívatelia sa prihlasujú a používajú Stránku na vlastné riziko. Stránka je k dispozícii tak, ako 

je a v závislosti na dostupnosti. 

Ani PP Rent, ani akákoľvek dcérska spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, podľa 

ktorého: 

• Stránka má byť prispôsobená podľa Vašich požiadaviek 

• Stránka bude fungovať bez prerušenia, bezpečne a musí byť bez chýb, bugov alebo iných 

problémov, 

• Výsledky, ktoré môžu byť získané prostredníctvom Stránky musia byť úplne presné alebo 

spoľahlivé, 

• Kvalita Služieb, informácií alebo Obsahu prístupného prostredníctvom Stránky musí spĺňať 

vaše očakávania a v prípade akejkoľvek chyby musí byť opravená. 

Užívatelia musia byť úplne a výhradne zodpovední za ich počítačové vybavenie, ich údaje a ich 

softvérové aplikácie, ako aj za ich pripojenie na Internet, ktoré im umožňuje prístup na Stránku. 

Okrem toho, PP Rent nie je zodpovedná za akékoľvek znehodnotenie alebo škody spôsobené 

Užívateľom. 

S cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek problémom, odporúčame užívateĺom, aby pravidelne zálohovali svoje 

údaje a softvérové aplikácie. 

7.2. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých záruk alebo obmedzenie alebo vylúčenie 

zodpovednosti za určité druhy poškodenia. To znamená, že v určitých štátoch, niektoré obmedzenia, 

ktoré sú stanovené v článku 7.1 (vyššie),nemusia platiť. 

Žiadne z ustanovení týchto Všeobecných Podmienok Používania nebude mať žiadny dopad na práva 

všetkých spotrebiteľov, ani nijako nevylučuje alebo obmedzuje zodpovednosť za smrť alebo ublíženie 

na zdraví vyplývajúcich z poruchy alebo podvodné uvedenie do omylu  PP Rent (napr. ak žiadateľ 

úmyselne klamal, aby si vyvolal používanie Stránky). 

8. OCHRANA DÁT: 

Ustanovenia PP Rent- ochrana Osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Všeobecných 

Podmienok Používania. 



 
9. ROZNE: 

9.1 Oddeliteľnosť: 

Ak sa jedno alebo viac ustanovení týchto Všeobecných Podmienok Používania považuje za neplatné 

alebo je v aplikácii zákona vyhodnotená ako neplatná, zostávajú v platnosti nariadenia konečného 

rozhodnutia súdu alebo orgánu, ktorý má na to právomoc. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť 

podmienku, ktorá sa stane neplatným ustanovením, takou podmienkou, ktorá sa svojim obsahom a 

štruktúrou bude čo najviac podobať podmienke spísanej pôvodne. 

9.2 Zrieknutie sa práv: 

Ak PP Rent sám nevyužije akékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných Podmienok Používania v 

časovo neobmedzenom horizonte, nesmie to byť vykladané ako vzdanie sa práv, ktoré môže sám 

využiť aj v budúcnosti. 

9.3 Prevod zmluvy: 

Zmluva, skladajúca sa z týchto Všeobecných Podmienok Používania, je týmto vytvorená s ohľadom na 

identitu všetkých strán. Preto tieto Všeobecné Podmienky Používania nemôžu byť prevedené jednou 

stranou bez predchádzajúceho výslovného súhlasu druhej strany. PP Rent je však oprávnená previesť 

zmluvu, ako aj osobné údaje vo vzťahu k zmluve v prípade nákupu prostredníctvom spoločnosti tretej 

strany PP Rent, alebo jeden alebo viac jeho obchodných jednotiek, ktoré sa vzťahujú na 

prevádzku  Stránky, alebo v prípade vnútro skupinovej reštrukturalizácie, pre inú spoločnosť PP Rent 

alebo jej skupinu. 

10. VLÁDNE PREDPISY/ JURISDIKCIA: 

TIETO PODMIENKY POUŽÍVANIA SA RIADIA PRÁVOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY A SÚHLASÍTE, ŽE SA 

AKÝMIKOĽVEK SPORMI MEDZI VAMI A NAMI O USTANOVENIACH ALEBO O STRÁNKE BUDÚ 

ZAOBERAŤ PRÍSLUŠNÉ SÚDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. NIČ NÁM NEBRÁNI V PODANÍ ŽALOBY V RÁMCI 

OCHRANY NAŠEHO PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA NA PRÍSLUŠNOM SÚDE. 

BEZ OHĽADU NA VYŠŠIE UVEDENÉ, TIETO USTANOVENIA NEMÔŽU BYŤ V ŽIADNOM PRÍPADE V 

ROZPORE S PRÁVAMI SPOTREBITEĽA UZNANÝCH JEHO DOMÁCOU JURISDIKCIOU A MUSÍ PREDLOŽIŤ 

VŠETKY NEZROVNALOSTI , KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ MEDZI TAKÝMTO SPOTREBITEĽOM A PP RENT 

PRED SÚDMI DOMÁCEJ JURISDIKCIE SPOTREBITEĽA . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


