
                                                                     

 

CENNÍK ZAPOŽIČANIA NÁHRADNÝCH VOZIDIEL 
Typ vozidla 

CLIO     30,-EUR 

 

 

         Uvedená cena je vrátane DPH 

Podmienky prenájmu vozidla: Náhradné vozidlo smie byť zapožičané výhradne klientom servisu po otvorení servisnej zákazky! 

Potrebné doklady pre prenájom vozidla fyzická osoba: 

- Platný OP, alebo pas 

- Vodičský preukaz, ktorého držiteľom je nájomca minimálne 2 roky 

- Platný tretí doklad (kreditná, platobná karta) 

- Minimálny vek vodiča je 21 rokov 

Potrebné doklady pre prenájom vozidla právnická osoba: 

- Platný výpis z obchodného registra 

- Platný OP a VP osoby, ktorý bude vozidlo užívať 

- Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti prípadne nám oprávnená osoba 

Cena za prenájom vozidla zahŕňa: 

- Kompletné zákonné a havarijné poistenie v celej EÚ 

- Pneumatiky podľa sezóny 

- Ďiaľničná známka v SR 

- Výmenu vozidla v prípade poruchy 

- Asistenčné služby Renault assistance 

- Pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky 

- Prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt 

- Bezplatné oprávnenie pre ďalších vodičov viesť prenajaté vozidlo 

- Denný limit 100 km v cene zapožičania, potom: 0,18 EUR s DPH/km 

Platobné podmienky: 

V prípade platby v hotovosti (len po vzájomnej dohode vopred), klient hradí čiastku za prenájom vozidla a vratnú zálohu. Výška zálohy závisí od 

druhu vozidla. Zálohu klientovi vyplatíme v plnej výške po vrátení nepoškodeného vozidla. V prípade platby kreditnou kartou klient hradí 

čiastku za prenájom a vratnú zálohu ktorú mu zablokujeme na účte. Po vrátení nepoškodeného vozidla zálohu uvoľníme. Ako záloha môže byť 

použité vlastné vozidlo nájomcu, na ktoré je otvorená servisná zákazka u prenajímateľa. 

Vozidlá sú poistené havarijne ako aj zákonne. V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu a kontaktovať našu spoločnosť. 

V prípade požitia alkoholu, prípadne iných omamných látok hradí klient všetky škody na prenajatom vozidle na vlastné náklady. Bez 

policajného hlásenia poisťovňa zamietne úhradu škody. Vozidlá sú poistené so spoluúčasťou 166 EUR alebo 5% z celkovej škody. V prípade 

hrubého porušenia podmienok prenájmu vozidla alebo ustanovení vyhlášky polície o cestnej premávke vozidiel, môže požičovňa vymáhať od 

nájomcu celú škodu. 

S vozidlom sa môže cestovať po celej Európe, okrem krajín: Ukrajina, Rumunsko, Albánsko, Srbsko, Turecko. 

V Bratislave, 16.1.2023                     KESTLER CO spol.s.r.o. 


