
VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁJMU ELEKTROBICYKLA 
 
 

I. Všeobecné podmienky a ustanovenia 
 

1. Všeobecné podmienky stanovujú podmienky, za ktorých sa bude predmet nájmu vo vlastníctve 
prenajímateľa prenechávať do dočasného užívania nájomcovi.  

2. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že sa pred podpisom zmluvy oboznámil 
so znením týchto všeobecných podmienok nájmu.  

3. Nájomca zároveň podpisom Zmluvy o nájme elektrobicykla vyhlasuje, že nemá žiadne výhrady k 
zneniu týchto všeobecných podmienok a plne s nimi súhlasí.  

4. Nájomca ďalej potvrdzuje, že predmet nájmu, ktorý je špecifikovaný v Zmluve o nájme elektrobicykla 
prevzal od prenajímateľa v riadnom stave bez zjavných vád a poškodení.  

5. Nájomca potvrdzuje, že bol prenajímateľom riadne poučený o spôsobe užívania predmetu nájmu.  
 

II. Výška nájomného a kaucia 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška nájomného za užívanie predmetu nájmu je stanovená v závislosti 

od dĺžky trvania nájomného vzťahu dohodou na základe Zmluvy o nájme elektrobicykla. Nájomca sa 
zaväzuje uhradiť prenajímateľovi dohodnutú čiastku za prenájom elektrobicykla v hotovosti, pri 
prevzatí predmetu nájmu do dočasného užívania, prípadne vopred na základe vystavenej preddavkovej 
faktúry. V prípade predĺženia nájmu, na základe dohody zmluvných strán, bude nájomcovi účtované 
nájomné stanovené podľa doby predĺženia nájmu. Na úhradu dodatočného nájomného môže 
prenajímateľ použiť kauciu v predmetnom rozsahu.  

2. Nájomca je povinný spolu s dohodnutým nájmom uhradiť prenajímateľovi kauciu vo výške stanovenej 
v Zmluve o nájme elektrobicykla. Kaucia môže byť použitá na zabezpečenie prípadných záväzkov 
nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme elektrobicykla. Hlavnou formou použitia kaucie je 
započítanie nájomného nad rámec zmluvnej doby. Ďalšou možnosťou využitia kaucie je úhrada za 
opravy vzniknuté poškodením predmetu nájmu spôsobených nájomcom. Za poškodenie sa nepovažuje 
bežné opotrebenie ako vydraté platničky. V prípade, že sa predmet nájmu vráti včas a bez poškodení, 
prenajímateľ sa zaväzuje, uhradenú kauciu nájomcovi vrátiť bezodkladne pri odovzdaní predmetu 
nájmu v plnej výške. Kauciu možno použiť aj na úhradu záväzkov nájomcu vzniknutých v dôsledku 
porušenia povinností nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme elektrobicykla.  

 
III. Povinnosti zmluvných strán 

 
1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu za účelom jeho dočasného užívania v 

riadnom technickom stave.  
2. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať pri užívaní predmetu nájmu zásady používania elektrobicykla. V 

prípade technickej poruchy je nájomca bezodkladne povinný kontaktovať prenajímateľa za účelom 
dohodnutia postupu odstránenia poruchy.  

3. Predmet nájmu nie je možné opatriť ďalším príslušenstvom (stojanmi , držiakmi atď.).  
4. Prenajímateľ odovzdá a po uplynutí dohodnutej doby nájmu prevezme predmet nájmu od nájomcu na 

nasledujúcej adrese, ak sa zmluvné strany slovne nedohodnú inak: Hotel Zlatý býk, Š.M.Daxnera 
413/1A, 979 01 Rimavská Sobota. 

5. Elektrobicykle nie je možné používať na cyklomaratóny, prípadne extrémnu MTB cyklistiku. Nájomca 
je ďalej povinný užívať predmet nájmu tak, aby nedošlo ku škodám na predmete nájmu ani k jeho 
neprimeranému opotrebeniu. Nájomca je povinný predmet nájmu chrániť nielen pred poškodením, 
stratou alebo zničením, ale zodpovedá prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zníženie hodnoty 
predmetu nájmu v plnom rozsahu, bez ohľadu výšku zavinenia nájomcu. Za poškodenie predmetu 
nájmu osobou, ktorej nájomca predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť výlučne nájomca, ako by 
škodu na predmete nájmu spôsobil sám.  

6. Nájomca je povinný zabezpečiť predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže predmetu nájmu je 
nájomca povinný okamžite ohlásiť túto skutočnosť na telefónnom čísle 112 alebo na príslušnom 
oddelení Policajného zboru, za účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže. Nájomca je ďalej 



povinný neodkladne telefonicky kontaktovať prenajímateľa a oboznámiť ho zo skutočnosťami 
poškodenia či odcudzenia.  

7. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zničeniu predmetu 
nájmu tak, že sa stane predmet nájmu nepoužiteľný, nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi plnú 
cenu prenajatej veci uvedenú v zmluve v lehote do 30 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti alebo 
odcudzenia predmetu nájmu. Po uhradení celej sumy za predmet nájmu, prechádzajú všetky práva k 
predmetu na nájomcu.  

8. V prípade oneskorenia vrátenia predmetu nájmu sa bude účtovať suma 100,- EUR s DPH za každý 
začatý deň, a to až do doby vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi.  

9. Nájomca berie na vedomie, že je pri užívaní predmetu nájmu povinný dodržiavať všetky pravidlá a 
predpisy bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ďalej nájomca berie na vedomie, že za porušenie 
predpisov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne za škody na majetku a zdraví tretích 
osôb, ktoré vznikli v súvislosti s týmto porušením a prevádzkou prenajatej veci, zodpovedný výlučne 
nájomca. Nájomca zodpovedá aj za prípadnú škodu spôsobenú tretími osobami pri užívaní predmetu 
nájmu, ktorým predmet nájmu zveril.  

10. Nájomca berie na vedomie, že elektorbicykle nie sú poistené a ich odcudzenie, poškodenie, ako aj 
poškodenie spôsobené ich prevádzkou počas doby nájmu, hradí v plnom rozsahu nájomca bez ohľadu 
na mieru zavinenia nájomcom, s čím nájomca vyslovuje svoj súhlas.  

 
IV. Skončenie nájmu 

 
1. Zmluva o nájme zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý podpisom Protokolu o prevzatí 

elektrobicykla.  
2. Prenajímateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o nájme elektrobicykla a požadovať bezodkladné vrátenie 

predmetu nájmu aj pred uplynutím doby, na ktorú bol nájom dohodnutý, a to najmä vtedy, ak: 
- prenajímateľ neužíva predmet riadne, v súlade s účelom, na ktorý je určený, 
- v čase plánovaného prevzatia alebo počas užívania predmetu nájmu bol nájomca pod vplyvom 

akýchkoľvek omamných látok.  
 

V. Záverečné ustanovenia 
 
Podpisom týchto všeobecných podmienok, nájomca ako dotknutá osoba, udeľuje súhlas so spracúvaním 
svojich  
osobných údajov za účelom vyhotovovania fotokópií osobných dokladov nájomcu (meno a priezvisko, dátum  
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa) na účel poskytovania a 
prijímania služieb prenajímateľa. 


