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          Výtlačok číslo: 

          Počet listov:  10 

          Prílohy: 11/63  

 

 

ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 

č. AOAS-1-83/2022 
uzavretá podľa ust. § 630 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

medzi 

 

Prenajímateľ :    Automobilové opravovne Ministerstva vnútra   

   Slovenskej republiky, a.s.  

sídlo:   Sklabinská 20, 831 06 Bratislava 

zapísaný:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

   odd.: Sa vl. č. 4804/B 

v mene ktorého koná:  Mgr. Michal Šula, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva  

   Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva  

   Mgr. Ján Gajdoš, člen predstavenstva  

   Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva  

IČO:   44855206 

IČ DPH:   SK2022850203 

DIČ:   2022850203 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:   SK93 8180 0000 0070 0035 5129 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s. 

číslo účtu:   SK27 0900 0000 0051 7080 1700 

(ďalej len „Prenajímateľ“) 

 

a 

 

Nájomca: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky 

sídlo:     Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO:     00151866 

IČ DPH:    SK2020571520 

DIČ:     2020571520 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

číslo účtu:    SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

v mene ktorého koná: Mgr. Tomáš Oparty – štátny tajomník Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, na základe plnomocenstva č.p.: SL-OPS-

2022/001312-070 zo dňa 05.05.2022 

 

(ďalej len „Nájomca“) 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1. Nájomca je zakladateľom Prenajímateľa, ktorý bol založený za účelom plnenia a zabezpečenia úloh 

Nájomcu. Prenajímateľ vykonáva pre Nájomcu úlohy podľa svojho predmetu činnosti. 

1.2. Nájomca vykonáva nad Prenajímateľom 100% správu majetkovej účasti vlastníka Slovenskej republiky 

a Nájomca má nad Prenajímateľom 100% kontrolu. 

1.3. Prenajímateľ má okrem iných zapísané v obchodnom registri predmety činnosti (i) prenájom hnuteľných 

vecí a (ii) nákup a predaj motorových vozidiel a ojazdených motorových vozidiel, ktoré spadajú do 

bežného obchodného styku Prenajímateľa. Táto Zmluva spĺňa podmienku účelu zriadenia Prenajímateľa 

na plnenie a zabezpečenie úloh Nájomcu v rámci citovaného predmetu činnosti, t.j. na prenajímanie 

dopravných prostriedkov – osobných motorových vozidiel. 

1.4. Na túto Zmluvu sa vzťahuje výnimka z verejného obstarávania podľa § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1.5. Na základe ZMLUVY č. SHNM-OD-2018/001561-002 o poskytovaní služieb zo dňa 31.decembra 2018 

v znení neskorších dodatkov (ďalej len "ZMLUVA č. SHNM-OD-2018/001561-002") uzatvorenej 

medzi Prenajímateľom (v postavení zhotoviteľa) a Nájomcom (v postavení objednávateľa č.1)  sa 

zmluvné strany dohodli, že Prenajímateľ bude poskytovať  Nájomcovi služby špecifikované v článku II, 

bode 1 ZMLUVY č. SHNM-OD-2018/001561-002. 

1.6. Jednou z týchto služieb, ktoré poskytuje Prenajímateľ je aj prenájom hnuteľných vecí v zmysle článku 

II, bodu 2 písm. p) ZMLUVY č. SHNM-OD-2018/001561-002. 

1.7. V súlade s uvedeným sa preto zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy. 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prenajímateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

prenechať Nájomcovi do užívania 17ks motorových vozidiel (ďalej len „Vozidlá/Vozidlo“) 

podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve a to na dobu 48 mesiacov alebo do najazdenia 120.000km odo dňa 

odovzdania a prevzatia Vozidla, podľa toho ktorá skutočnosť nastane ako prvá. 

2.2. Prenajímateľ sa zaväzuje na základe písomnej objednávky dať Nájomcovi do nájmu Nájomcom 

požadované Vozidlo/Vozidlá a Nájomca sa zaväzuje Vozidlo prevziať a zaplatiť dohodnuté nájomné. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka musí obsahovať: 

a) označenie Nájomcu a Prenajímateľa, 

b) číslo tejto Zmluvy, 

c) číslo objednávky, 

d) požadované motorové Vozidlo/Vozidlá – továrenská značka a typ vozidla, 

e) výška mesačnej splátky nájomného podľa Článku III. tejto Zmluvy, 

f) miesto dodania Vozidla/Vozidiel, 

g) lehota na dodanie Vozidla/Vozidiel, 

h) osoba, ktorá za Nájomcu Vozidlo/Vozidlá prevezme, 

i) dátum vystavenia objednávky. 

2.4. Nájomca doručí objednávku Prenajímateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví v časti Prenajímateľ tejto 

Zmluvy alebo e-mailom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prenajímateľa uvedenej v bode 2.7. tohto 

Článku. 

2.5. Prenajímateľ je po doručení objednávky od Nájomcu povinný najneskôr do 72 hodín písomne potvrdiť 

príjem objednávky alebo objednávku odmietnuť zaslaním na emailovú adresu kontaktnej osoby 

Nájomcu uvedenej v bode 2.7. tohto článku. Prenajímateľ je povinný dodať Nájomcovi Vozidlo/Vozidlá 

podľa príslušnej objednávky do dohodnutého miesta dodania, podľa požiadaviek Nájomcu. 

2.6. Súčasťou potvrdenia objednávky zo strany Prenajímateľa bude továrenská značka a typ vozidla a 

označenie čísla karosérie (VIN) , ktoré bude predmetom nájmu. Spolu s potvrdením bude Nájomcovi 

doručený aj doklad o poistení Vozidla/Vozidiel. 

2.7. Kontaktné osoby pre plnenie povinností zo Zmluvy sú: 

a) Za Prenajímateľa:                                  , telefón:                                   email:   

b) Za Nájomcu:                      , telefón:                                , email:                                       ;                                               

, telefón:               , email:                                      . 
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Článok III. 

Cena nájmu a platobné podmienky 

3.1. Cena nájmu Vozidiel je daná Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 

3.2. Uvedené ceny nájmu podľa bodu 3.1. tohto článku sú pevné a nemenné počas celej doby trvania 

nájmu na základe tejto Zmluvy. 

3.3. Nájomné bude platené v mesačných splátkach.  Výšku mesačnej splátky nie je Prenajímateľ 

oprávnený jednostranne zmeniť, a to ani v prípade zavedenia nových daní, poplatkov alebo iných 

povinných platieb. 

3.4. V cene nájmu je zahrnuté povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie Vozidla, náklady na 

sezónne prezutie (dvakrát sada letných pneumatík, dvakrát sada zimných pneumatík), náklady na 

pravidelné servisné prehliadky v intervaloch stanovených výrobcom pri bežnom opotrebení 

vozidla, amortizácia vozidla a povinná výbava vozidla. 

3.5. Prenajímateľ je oprávnený žiadať Nájomcu o uhradenie prípadnej škody spôsobenej na 

Vozidle/Vozidlách, ktorú nekryje poistné plnenie podľa poistných podmienok. Poistné podmienky 

sú Prílohami č. 2 – 11 tejto Zmluvy. 

3.6. V cene mesačného nájomného podľa bodu 3.1. tohto článku nie je zahrnuté, a teda náklady hradí 

Nájomca sám, nasledovné: 

a) poškodenie kabeláže zvieraťom, 

b) oprava defektu, 

c) neprípustné poškodenia Vozidla podľa Článku IV. bodov 4.3. - 4.13., 

d) náklady na servisnú prehliadku mimo intervalu stanoveného výrobcom spôsobenú nadmerným 

opotrebením vozidla alebo jeho častí (brzdové kotúče, brzdové platničky, pneumatiky), 

e) zavinené poškodenie Vozidla zo strany osoby, ktorej bolo Vozidlo Nájomcom zverené do 

užívania a ktoré nie je kryté havarijným poistením Vozidla, 

f) poškodenie Vozidla v dôsledku nedbalosti Nájomcu, neoprávneného používania Vozidla 

Nájomcom, nedodržania návodov a odporúčaní výrobcu, či v dôsledku iného porušenia 

povinnosti Nájomcu, pričom v prípade krytia uvedeného poistením, prenajímateľ odpočíta 

Nájomcovi od nákladov na opravu poistné plnenie vyplatené poisťovňou, 

g) odcudzenie vozidla z dôvodu nedbanlivostného konania osoby, ktorej bolo Vozidlo  

Nájomcom zverené do užívania, a ktoré nie je kryté havarijným poistením Vozidla. 

3.7. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa platných právnych predpisov 

v čase vystavenia faktúry. 

3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca nebude povinný uhrádzať mesačné nájomné v plnej 

výške za Vozidlá, ak bude akákoľvek oprava Vozidla, okrem opravy po škodovej udalosti alebo 

dopravnej nehode, trvať viac ako päť (5) pracovných dní od prijatia Vozidla Prenajímateľom na 

opravu. Nájomca je povinný uhradiť sumu iba za tie dni, ktoré reálne využíval predmet nájmu. 

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca zaplatí Prenajímateľovi dohodnuté mesačné nájomné na 

základe faktúry. Prenajímateľ vystaví prvú faktúru do 15 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bolo 

Vozidlo/Vozidlá odovzdané Nájomcovi a následne vždy najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 

mesiaca počas trvania nájomného vzťahu. V prípade, že Vozidlo bude odovzdané 

Nájomcovi/vrátené Prenajímateľovi v priebehu kalendárneho mesiaca, Prenajímateľ vystaví 

faktúru na alikvotnú časť zohľadňujúcu reálnu dobu využitia Vozidla. 

3.10. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca zaplatí Prenajímateľovi prípadnú škodu na Vozidle po 

odpočítaní poistného plnenia vyplateného poisťovňou a škodu, ktorá nie je krytá havarijným 

poistením na základe faktúry. Prenajímateľ vystaví faktúru do 15 dní od ukončenia opravy 

Vozidla a šetrenia poistnej udalosti poisťovňou. 

3.11. Faktúra vystavená Prenajímateľom musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, číslo tejto Zmluvy, číslo 

objednávky na základe ktorej bola vystavená a špecifikáciu fakturovanej sumy. Prenajímateľ 

faktúru odošle v dvoch výtlačkoch na adresu Nájomcu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.12. Nájomca zaplatí faktúru formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku 

alebo zálohovej platby. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

Nájomcovi pri splnení podmienok v tejto Zmluve. Platobná povinnosť Nájomcu sa bude 

považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu Nájomcu odpísaná príslušná suma v prospech účtu 

Prenajímateľa. 
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3.13. Nájomca je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a vrátiť ju bez 

zaplatenia najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestane 

plynúť lehota jej splatnosti. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 

novej opravnej faktúry. 

3.14. Ak Nájomca nezaplatí faktúru včas, zaplatí Prenajímateľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 

2 Obchodného zákonníka. 

 

Článok IV. 

Odovzdanie a vrátenie Vozidla 

4.1. Prenajímateľ odovzdá predmet nájmu – Vozidlo/Vozidlá v stave spôsobilom na dohodnutý 

spôsob užívania a Nájomca je povinný Vozidlo/Vozidlá udržiavať a odovzdať ho po uplynutí 

doby nájmu Prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom jeho dohodnutého spôsobu užívania 

s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie v súlade s bodmi 4.3. – 4.13. tohto článku. Zmluvné 

strany berú na vedomie, že Vozidlo/Vozidlá musia byť v čase odovzdania podrobené vonkajšej 

základnej očiste a musia vyschnúť, vnútorný priestor musí byť čistý. Súčasti, ktoré nepatria 

k výbave vozidla, sa musia odstrániť. 

4.2. Vozidlo pri začatí nájmu a po skončení nájmu bude odovzdané s plnou nádržou. Načerpanie 

pohonných hmôt zabezpečí odovzdávajúca zmluvná strana. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia pneumatík Vozidla: 

a) poškodenia pneumatík, napr. vypukliny alebo zárezy, ktoré prekračujú rámec základného 

profilu, 

b) pneumatiky s rozmermi a/alebo označením rýchlosti a/alebo označením nosného zaťaženia, 

ktoré nie sú pre vozidlo povolené, 

c) poškodenia behúňa intenzívnym brzdením, trhliny v tvare zubov, 

d) kombinácia letných/zimných pneumatík alebo používanie protektorovaných pneumatík, 

ktoré netvorili súčasť dodávky. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia diskov Vozidla: 

a) deformácie okraja ráfika, 

b) poškodenia diskov zapríčinené napr. kontaktmi s obrubníkom, 

c) poškodenia zapríčinené odermi s rozsahom väčším ako 20 mm, 

d) zodretie materiálu na diskoch z ľahkého kovu, 

e) zlomené disky. 

4.5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia lakovania Vozidla: 

a) na Vozidle boli realizované neodborné opravy laku (napr. nápadné farebné rozdiely, 

b) lakované povrchy sú napadnuté priemyselnými/chemickými usadeninami alebo inými 

formami poškodenia povrchu, 

c) poškodenia laku, ktoré prenikli až k základnému náteru/laku, resp. prenikli cez plech a 

vyžadujú si lakovanie rôznych stupňov, 

d) poškodenia laku alebo farebné rozdiely, ktoré vznikli použitím fólií s nápismi a nálepiek, 

resp. zlúpnutie laku pri ich odstraňovaní, 

e) malé dierky po náraze kamienkov vo veľkom množstve, viac ako päť kusov na ploche 10 x 

10 cm. Toto sa nevzťahuje na predný nárazník, prednú maska chladiča, prednú kapotu, 

f) poškodenia laku a škrabance na strešnej lište na ploche väčšej ako 50 mm v celej oblasti. 

4.6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia karosérie Vozidla: 

a) poškodenia spôsobené ľadovcom, 

b) na Vozidle boli realizované neodborné opravy v rozpore s predpismi výrobcu – bol použitý 

tmelový, resp. mäkčený materiál alebo sa uskutočnila výmena dielov karosérie, pri ktorej 

boli použité náhradné diely, ktoré nie sú pre daný model prípustné, 

c) neodstránené alebo neodborne odstránené akékoľvek staré poškodenia, resp. škody 

vzniknuté pri nehode, 

d) viac ako dve preliačiny na jednom konštrukčnom diele karosérie, 

e) neboli dostatočne odstránené nálepky. 

4.7. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia nárazníkov 

a ochranných mriežok Vozidla: 
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a) poškodenia, ktoré si vyžadujú náhradu alebo opravu, ako napr.: praskliny, ryhy, stlačené 

miesta, preliačiny a deformácie, ako aj neprimerané a neodborne realizované opravy, 

b) poškodenia v oblasti integrovaných snímačov merania vzdialenosti medzi vozidlami, 

c) chýbajúce montované diely, 

d) poškodenia laku, ktoré prenikajú až do základného materiálu, 

e) škrabance > 20 mm, pri hrane ložného priestoru > 100mm. 

4.8. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia skiel a osvetlení 

Vozidla: 

a) poškodenia osvetľovacieho zariadenia (napr. praskliny, trhliny alebo nárazy kamienkov, 

ktoré spôsobujú praskliny, 

b) poškodenia čelného skla po náraze kamienkov, ktoré sa nachádzajú v zornom poli vodiča > 

2 mm, 

c) poškodenia čelného skla po náraze kamienkov, ktoré sa nedajú opraviť (napr. v oblasti 100 

mm zóny od okraja skla), 

d) zreteľné škrabance alebo dierky po náraze kamienkov na bočnom alebo zadnom skle, 

e) rozbité sklo na zrkadlách, 

f) škody, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky. 

4.9. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia vnútorného 

a batožinového priestoru Vozidla: 

a) znečistenia podušiek a vnútorného čalúnenia, ktoré si vyžadujú profesionálnu renováciu, 

b) nebolo realizované základné vyčistenie, vo vozidle sa nachádzajú odpadky a/alebo je veľmi 

znečistené, 

c) vypálené diery na sedadlách alebo na vnútornom čalúnení; všetky poškodenia, ktorých 

odstránenie si vyžaduje opravu, 

d) chýbajúce čalúnenie vnútorného a batožinového priestoru, opierky hlavy, sedadlá, 

e) poškodenie bezpečnostných pásov alebo bezpečnostných zámkov, 

f) pleseň alebo neprirodzený zápach, 

g) praskliny alebo odlupovanie tesnenia dverí a klapiek, 

h) poškodenia funkčných a montážnych dielov, ktoré obmedzujú bezchybný stav, 

i) trhliny, poškodenia stropu karosérie alebo podlahových krytín (nie rohožiek), 

j) poškodenie dielov vozidla cudzím zavinením (napr. stopy po škrabnutí alebo uhryznutí 

zvieraťom), 

k) zmeny, ktoré nie je možné vrátiť do pôvodného stavu (napr. vyvŕtané diery na dieloch 

karosérie, ktoré nie sú uzavreté), 

l) vyvŕtané diery v zornom uhle užívateľa vozidla, resp. spolucestujúcich, napr. na palubnej 

doske, stredovej konzole, čalúnení dverí atď. (napr. pri dodatočnej montáži mobilných 

navigačných systémov), 

m) časti čalúnenia, ktoré sú veľmi poškriabané, majú praskliny alebo deformácie, 

n) vnútorné čalúnenia sú polepené (napr. minca na stredovej konzole), 

o) neodstránené dodatočné vybavenia, 

p) škrabance dĺžky > 100 mm v batožinovom priestore, 

q) viaceré škrabance a/alebo odery v batožinovom priestore, ktoré presiahnu plochu 10 × 10 

cm. 

4.10. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia priestoru motora 

Vozidla: 

a) chýbajú kryty (napr. motora alebo batérie) alebo sú poškodené, 

b) poškodená izolačná rohožka,  

c) poškodenie dielov Vozidla hlodavcami. 

4.11. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia podlahy Vozidla: 

a) trhliny, veľké škrabance, deformácie, chýbajúce alebo uvoľnené časti obloženia podlahy, 

b) porušené krycie plechy (napr. zlomené alebo pretrhnuté izolačné štíty), 

c) veľmi silné znečistenia a usadeniny. 

4.12. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave opotrebenia hnacej súpravy 

Vozidla: 

a) poškodené časti podvozka (napr. zlomené pružiny), 
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b) poruchy alebo poškodenia motora, prevodovky, turbodúchadla, podvozka, 

c) nadmerné opotrebenie brzdového systému (napr. nebola dosiahnutá miera opotrebenia 

určená výrobcom, hĺbka vzniknutých rýh > 0,3 mm, vznik trhlín na brzdovom kotúči, 

d) dodatočné úpravy a rozšírenia (napr. športové podvozky, Chiptuning (optimalizácia softvéru 

v riadiacej jednotke motora)), 

e) neodborne vykonané opravy alebo montáže 

4.13. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom neprípustnom stave údržby Vozidla: 

a) je potrebná výmena oleja a tiež sú potrebné údržby (prehliadky) podľa servisnej knižky, 

b) v mesiaci, v ktorom sa vozidlo odovzdáva, je potrebná prehliadka alebo sa má uskutočniť po 

intervale < 1000 km, 

c) obmedzenie funkčnosti vybavenia vozidla (napr. funkcia klimatizačného zariadenia), 

d) chybné hlásenia palubnej elektroniky. 

4.14. Odovzdanie Vozidla Nájomcovi sa uskutoční v mieste a čase určenom v objednávke. Osoba, 

ktorá za nájomcu vozidlo prevezme, bude uvedená v objednávke, pričom Prenajímateľ je 

oprávnený túto osobu požiadať, aby mu preukázala svoju totožnosť. Ak osoba poverená 

Nájomcom prevzatím Vozidla preukázanie totožnosti odmietne, je Prenajímateľ oprávnený 

neumožniť prevzatie Vozidla. 

4.15. Nájomcom poverená osoba je oprávnená prevziať Vozidlo vrátane všetkých predmetov 

uvedených v preberacom protokole. Prenajímateľ spolu s Vozidlom odovzdá Nájomcovi všetky 

doklady potrebné na vedenie Vozidla. 

4.16. Preberací protokol obsahuje úplnú identifikáciu Vozidla vrátane všetkých prvkov výbavy 

Vozidla, miesto prevzatia, stav tachometra Vozidla pri jeho prevzatí Nájomcom, stav pohonných 

hmôt preberaného Vozidla. 

4.17. Nájomca je povinný pred podpisom preberacieho protokolu za prítomnosti zástupcu 

Prenajímateľa skontrolovať, či Vozidlo a jeho vybavenie zodpovedá objednávke a či sa na 

Vozidle nevyskytujú zjavné vady. V prípade zistenia zjavných vád vozidla Nájomcom, tieto 

Nájomca  špecifikuje v preberacom protokole a nie je povinný Vozidlo prevziať. Nájomca môže 

žiadať o odstránenie vád v ním určenej primeranej lehote alebo o dodanie iného Vozidla 

rovnakého typu. 

4.18. Pokiaľ bude vozidlo odovzdané Nájomcovi na základe preberacieho protokolu bez uvedených 

zjavných vád a až po odovzdaní vozidla Nájomca zistí, že vozidlo vykazuje skryté vady, je tieto 

povinný oznámiť Prenajímateľovi bezodkladne po ich zistení. Súčasne je Nájomca povinný na 

základe samostatného preberacieho protokolu dočasne odovzdať Vozidlo Prenajímateľovi za 

účelom uplatnenia týchto skrytých vád u dodávateľa Vozidla v rámci záručných podmienok. 

Nájomca môže žiadať o odstránenie vád v ním určenej primeranej lehote alebo o dodanie iného 

Vozidla rovnakého typu. 

4.19. Dňom uplynutia dohodnutej doby nájmu je Nájomca povinný vrátiť Vozidlo vrátane príslušenstva 

a výbavy uvedenej v preberacom protokole Prenajímateľovi na dohodnutom mieste a v stave v 

akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie a Prenajímateľ je povinný Vozidlo 

prevziať. Vrátenie Vozidla vrátane príslušenstva a výbavy uvedenej v preberacom protokole, 

neskôr ako v posledný kalendárny deň doby nájmu, sa považuje za oneskorené vrátenie Vozidla. 

V prípade oneskoreného vrátenia Vozidla je Prenajímateľ  oprávnený odobrať Vozidlo 

Nájomcovi, avšak za splnenia povinnosti predchádzajúceho písomného upozornenia. V prípade 

oneskoreného vrátenia Vozidla je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi alikvotnú časť 

nájomného zodpovedajúcu počtu dní neoprávneného (dlhšieho) užívania. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie Vozidla so 

spoluúčasťou 0%, úhradu dane z motorových vozidiel, pravidelné servisné prehliadky 

v intervaloch stanovených výrobcom pri bežnom opotrebení vozidla a všetky náklady spojené so 

sezónnym prezutím. 

5.2. V prípade zvolávacej akcie výrobcu vozidla je Prenajímateľ povinný toto bezodkladne oznámiť 

Nájomcovi. Škodu na Vozidle spôsobenú nedodržaním tejto povinnosti znáša Prenajímateľ. 
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5.3. Prenajímateľ je povinný znášať prípadné sankcie uložené auditujúcim orgánom, orgánom 

vykonávajúcim finančnú kontrolu na mieste, administratívnu finančnú kontrolu, Úradom pre 

verejné obstarávanie alebo iným orgánom oprávneným uložiť sankcie v súvislosti s obstaraním 

Vozidiel. 

5.4. Nájomca je povinný sa oboznámiť s návodom výrobcu na obsluhu Vozidla, dodržiavať tento 

návod ako aj všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

(predovšetkým zákona o cestnej premávke). 

5.5. Nájomca je povinný uhradiť pokuty uložené na základe zodpovednosti držiteľa vozidla za 

niektoré skutky vodiča (objektívna zodpovednosť). 

5.6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Nájomca je oprávnený dať Vozidlo do užívania aj ďalšej 

(tretej) osobe, a to podľa úvahy a potrieb Nájomcu. 

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v osvedčení o evidencii – časť I a časť II každého z Vozidiel bude 

ako vlastník vozidla zapísaný Prenajímateľ a ako držiteľ osvedčenia Nájomca. 

5.8. Nájomca berie na vedomie, že dodatočné zmeny, zabudovanie a iné úpravy možno na Vozidle 

vykonať len s písomným súhlasom Prenajímateľa, v opačnom prípade je Nájomca povinný 

nahradiť Prenajímateľovi škodu vzniknutú neoprávnenou dodatočnou zmenou, zabudovaním 

alebo inou úpravou. 

5.9. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať plán údržby predpísaný výrobcom Vozidla. 

5.10. Nájomca je povinný zdržať sa akýchkoľvek konaní, v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k 

zriadeniu alebo k vzniku akéhokoľvek práva tretích osôb k Vozidlu, najmä nesmie poskytnúť 

Vozidlo ako zábezpeku či záloh. 

5.11. Nájomca súhlasí s tým, aby Prenajímateľ vykonal kedykoľvek počas doby nájmu kontrolu 

Vozidla, dokumentácie k Vozidlu a iných záznamov, osobne alebo prostredníctvom zástupcu. 

Nájomca je povinný za účelom vykonania kontroly poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä 

umožniť zástupcovi Prenajímateľa prístup k Vozidlu. Prenajímateľ sa zaväzuje prispôsobiť 

kontrolu aktivitám Nájomcu, t.j. neobmedzovať ho touto kontrolou nad mieru nevyhnutnú a 

vopred s ním dohodnúť vhodný termín takejto kontroly. 

5.12. Prenajímateľ je oprávnený vykonať v priebehu doby nájmu výmenu Vozidla za iné Vozidlo 

rovnakej alebo vyššej kategórie, ak to vyžadujú prevádzkové dôvody Prenajímateľa. Náklady 

spojené s pristavením nového Vozidla a odvozom Vozidla pôvodného nesie Prenajímateľ. 

Nájomca sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na odovzdanie a prevzatie oboch Vozidiel, a 

to v mieste podľa dohody zmluvných strán. Identifikácia náhradného Vozidla bude vždy 

vykonaná v odovzdávacom protokole. Trvanie a cena nájmu ostávajú zachované tak, ako boli 

dané prvou objednávkou na Vozidlo. 

5.13. Nájomca berie na vedomie, že v zahraničí sa vykonávajú len neodkladné opravy porúch 

znemožňujúcich vodičovi pokračovať v jazde alebo porúch, pri ktorých hrozí zväčšenie rozsahu 

škody v prípade, že nebudú okamžite odstránené. Takéto opravy musia byť odsúhlasené 

Prenajímateľom. 

5.14. Nájomca berie na vedomie zákaz fajčenia vo Vozidle. 

 

Článok VI. 

Poistné a škodová udalosť 

6.1. Prenajímateľ potvrdzuje, že Vozidlá, ktoré budú predmetom nájmu majú riadne uzavreté povinné 

zmluvné poistenie a havarijné poistenie so spoluúčasťou 0% a toto poistenie trvá počas celej doby 

trvania nájmu. 

6.2. Prenajímateľ po oznámení poistnej/škodovej udalosti alebo dopravnej nehode zabezpečí 

vykonanie všetkých úkonov potrebných k úhrade poistného plnenia od svojho dodávateľa 

(poisťovateľa), pričom Nájomca je povinný najmä: 

a) bezodkladne oznámiť každú jednotlivú poistnú/škodovú udalosť Prenajímateľovi a 

postupovať podľa jeho pokynov, 

b) zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady potrebné na vymáhanie poistného plnenia a odovzdať 

ich bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi, 

c) v prípade dopravnej nehody Vozidla vždy oznámiť udalosť príslušnému orgánu Policajného 

zboru, 
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d) v prípade poškodenia Vozidla v dôsledku trestného činu vždy oznámiť udalosť príslušnému 

orgánu Policajného zboru a bez odkladu odovzdať úradný záznam tohto orgánu 

Prenajímateľovi, 

e) bezodkladne po nehode pristaviť Vozidlo k oprave Prenajímateľom schválenému 

dodávateľovi. 

6.3. V prípade, že sa Vozidlo stane nepojazdným alebo bude mať inú vadu brániacu riadnemu užívaniu 

Vozidla, Nájomca kontaktuje pobočku Prenajímateľa a ďalej postupuje v súlade s poskytnutými 

pokynmi. 

 

Článok VII. 

Údržba vozidla a nebezpečenstvo škody 

7.1. Nájomca nie je oprávnený k technickým zásahom na Vozidle okrem bežných úkonov, ktoré môže 

vykonať užívateľ Vozidla na základe návodu na obsluhu Vozidla. V prípade potreby technického 

zásahu nad tento rámec Nájomca kontaktuje pobočku Prenajímateľa za určením ďalšieho postupu. 

7.2. Nájomca je povinný dostaviť Vozidlo na všetky povinné servisné prehliadky Vozidla predpísané 

jeho výrobcom a/alebo servisom, a to v určených lehotách. V prípade nedostavenia Vozidla k 

pravidelnej servisnej prehliadke včas, t.j. v prípade prekročenia počtu najazdených kilometrov, 

po ktorých sa má Vozidlo dostaviť na pravidelnú servisnú prehliadku, alebo prekročenia limitu 

najazdených kilometrov je Nájomca zodpovedný za škodu tým Prenajímateľovi spôsobenú. 

7.3. Ak zistí Nájomca, že Vozidlo nespĺňa technické podmienky premávky na pozemných 

komunikáciách stanovenej všeobecne záväznými predpismi, alebo že sa na Vozidle vyskytujú 

vady, je povinný ich v rozsahu bežných úkonov v súlade s návodom na užívanie Vozidla odstrániť 

sám alebo podľa pokynov Prenajímateľa prostredníctvom Prenajímateľom schváleného 

dodávateľa. Prenajímateľ nesie zodpovednosť za prípadné pokuty (alebo iné sankcie) uložené 

správnymi alebo inými orgánmi v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu Vozidla. 

7.4. Nebezpečenstvo škody na Vozidle a príslušenstve Vozidla prechádza na Nájomcu odovzdaním 

Vozidla Nájomcovi. Nájomca nesie nebezpečenstvo škody na Vozidle a príslušenstve Vozidla až 

do okamihu ich riadneho vrátenia Prenajímateľovi. Nájomca zodpovedá za škodu vzniknutú na 

Vozidle zavineným konaním Nájomcu. Nájomca zodpovedá za škodu spôsobenú 

neakceptovaným opotrebením v zmysle Článku IV. bodu 4.3. až 4.13. tejto Zmluvy vzniknuté 

zavineným konaním Nájomcu a zaväzuje sa túto uhradiť v zmysle výzvy zaslanej 

Prenajímateľom. 

7.5. Škoda sa uhrádza vo výške, ktorá nie je krytá poistným plnením. 

7.6. Nájomca je povinný starať sa o Vozidlo tak, aby na ňom nevznikla škoda. Po zaparkovaní Vozidla 

je vždy povinný aktivovať bezpečnostný systém Vozidla a použiť všetky zabezpečovacie 

prostriedky, ktorými je Vozidlo vybavené. 

7.7. Nájomca je povinný bezodkladne informovať Prenajímateľa o akýchkoľvek jednotlivých škodách 

na Vozidle/príslušenstve (napr. nehode, strate registračnej značky, akejkoľvek časti dokumentov 

k Vozidlu, osvedčenie o registrácii Vozidla, kľúčov od Vozidla, diaľkového ovládania zámkov a 

pod.) a postupovať podľa pokynov Prenajímateľa. 

 

Článok VIII. 

Doba trvania Zmluvy a predčasné ukončenie Zmluvy 

8.1. Zmluva je uzavretá na dobu určitú uvedenú v Článku II. bode 2.1. 

8.2. Dosiahnutie maximálneho počtu najazdených kilometrov na niektorom z Vozidiel nemá vplyv na 

trvanie nájomného vzťahu k ostatným Vozidlám. 

8.3. Nájomný vzťah zaniká tiež zánikom Vozidla. V prípade zániku len jedného Vozidla toto nemá 

vplyv na trvanie nájomného vzťahu k ostatným Vozidlám. 

8.4. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné túto Zmluvu ukončiť písomne: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností ustanovených v bode 8.5. 

tohto článku, 
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c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tri 

mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení 

písomnej výpovede jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

8.5. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle 

ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka sa považujú nasledovné skutočnosti: 

a) omeškanie s dodaním Vozidiel  viac ako 15 dní, 

b) preukázateľné dodanie Vozidla, ktoré vykazuje zjavné vady viac ako 3 krát za 3 kalendárne 

mesiace, 

c) omeškanie Prenajímateľa s odstránením vád o viac ako 15 dní, alebo neodstránenie vád 

oznámených na základe článku IV. bodov 4.17. a 4.18. tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, 

d) omeškanie Nájomcu s úhradou faktúry viac ako 30 dní po lehote jej splatnosti, 

e) užívanie Vozidla Nájomcom v rozpore s touto Zmluvou. 

8.6. Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne najneskôr do 60 dní od dňa, kedy sa 

o porušení dozvedela, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná 

strana od Zmluvy odstupuje. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné 

oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s oznámením 

o odstúpení od Zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná alebo 

ju druhá strana odmietla prevziať. 

8.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo 

Zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné a zákonné sankcie 

a úroky z omeškania. 

8.8. Pri ukončení platnosti tejto Zmluvy pred zmluvne dohodnutým uplynutím jej doby trvania nebudú 

zmluvné strany oprávnené žiadať vrátenie plnení vzájomne si poskytnutých pred mimoriadnym 

ukončením tejto Zmluvy. 

 

Článok IX. 

Doručovanie 

9.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň 

doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa 

považuje takisto deň (i) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať, (ii) ktorým márne 

uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo (iii) vrátenia zásielky 

odosielateľovi z dôvodu jej nedoručiteľnosti  pre dôvody, že adresát je neznámy alebo adresát sa 

odsťahoval. 

9.2. Oznámenie vád zo strany Nájomcu podľa Článku IV. bodov 4.17. a 4.18. tejto Zmluvy je možné 

doručiť elektronicky na e-mailové adresy uvedené v Článku II. bode 2.7. tejto Zmluvy. 

 

Článok X. 

Sankcie 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude z akéhokoľvek dôvodu Prenajímateľ povinný 

vrátiť Vozidlá osobe, od ktorej boli nadobudnuté do vlastníctva (a teda ich odobrať Nájomcovi), 

Prenajímateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu. 

10.2. Zmluvná pokuta uvedená v bode 10.1 tohto článku je vo výške 5% hodnoty nájomného za každé 

vozidlo odobraté Nájomcovi, ktoré by Nájomca v prípade neprerušenia zmluvného vzťahu bol 

býval uhradil Prenajímateľovi. 

10.3. Prenajímateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu do 30 dní od vystavenia faktúry Nájomcom. 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy môžu byť menené, 

doplňované a rušené iba formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou zmeny kontaktných údajov, 

kedy postačí jednostranné písomné oznámenie o zmene adresované druhej zmluvnej strane. 

11.2. Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky. Ak nie je 

dohodnuté v tejto Zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené 
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príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

11.3. Zmluvné strany zároveň výslovne potvrdzujú, že Všeobecné obchodné podmienky Prenajímateľa 

týkajúce sa nájmu vozidiel sa na túto Zmluvu neaplikujú. 

11.4. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr 

stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných 

ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

11.5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

11.6. Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva bude zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. Zmluvné strany súhlasia, že jej zverejnením 

nebude porušené ani ohrozené obchodné tajomstvo ani porušené zverejnenie dôverných 

informácií. 

11.7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch s platnosťou originálu, z ktorých dva výtlačky 

dostane Prenajímateľ a dva výtlačky dostane Nájomca. 

11.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne po 

vzájomnej dohode. 

11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu, ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň 

vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich 

dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného súhlasu a vôle plniť záväzky z nej 

vyplývajúce ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za Prenajímateľa: 

 

V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Šula 

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Miroslav Belica 

člen predstavenstva 

 

 

Za Nájomcu: 

 

V Bratislave, dňa 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Oparty 

štátny tajomník Ministerstva vnútra SR 
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Príloha č. 1 

K Zmluve o nájme dopravných prostriedkov 

Ponuka vozidiel a popis parametrov/výbavy vozidiel 

 

a) Škoda Superb 2.0 TDI 110kW, 7 AP – vyššia stredná trieda – automatická prevodovka – 17ks 

 

 

Cena nájmu: 

Trieda Značka a typ vozidla Počet ks Nájomné za 1 ks bez 

DPH/mesiac 

Vyššia stredná Škoda Superb 7 AP 17 575,00 EUR 

 

Maximálna doba nájmu každého prenajatého Vozidla: 48 mesiacov 

Maximálny ročný limit najazdených kilometrov každého vozidla: 30.000 km 

 

Cena za nadlimitné km bez DPH: 

 - nadlimitné km do 5.000km:  0,00€/km 

 - nadlimitné km o 5.001km a viac: 0,10€/km 

 

Odpočet za podlimitné km bez DPH: 

 - podlimitné km do 5.000km:  0.00€/km 

 - podlimitné km o 5.001km a viac: 0,04€/km 

 

Vyúčtovanie nadlimitných a podlimitných km sa uskutoční pri ukončení nájmu Vozidla.  

 

Výbava vozidiel podľa značky a typu vozidla 

Popis parametrov/výbavy Škoda 

Superb 

Vyhotovenie liftback/sedan 

Počet dverí min. 4 

Počet miest na sedenie min. 5 

Celková dlžka vozidla (mm) min. 4700 

Celková šírka bez spätných 

zrkadiel (mm) 

min. 1800 

Celková výška vozidla (mm) max. 1500 

Rázvor vozidla (mm) min. 2700 

Objem batožinového 

priestoru – základný (l) 

min. 500 

Objem palivovej nádrže (l) min. 50 

Počet valcov min. 4 

Zdvihový objem motora 

(cm3) 

min. 1400 

Maximálny výkon motora 

(kW) 

min. 110 

Maximálny výkon motora 

(konských síl) 

min. 150 

Prevodovka min. 6 AP 
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Spotreba paliva podľa normy 

WLTP – cyklus – 

kombinovaný (l) 

 

max. 8 

Emisná norma min. EURO 6 

Emisie CO2 max. 160 

ESC (el. stabilizačný systém) 

alebo ekvivalentný systém 

áno 

ABS (protiblokovaný systém) 

alebo ekvivalentný systém 

áno 

ASR (systém trakčnej 

kontroly – zabraňuje kolesám 

auta, aby sa pretáčali na 

klzkých povrchoch) alebo 

ekvivalentný systém 

 

 

áno 

MSR (regulácia krútiaceho 

momentu motora) alebo 

ekvivalentný systém 

 

áno 

EDS (systém elektronickej 

uzávierky diferenciálu – 

ochrana automobilu pred 

šmykom počas akcelerácie 

alebo brzdenia) alebo 

ekvivalentný systém 

 

 

áno 

TPM (tlak vzduchu 

v pneumatikách) alebo 

ekvivalentný systém 

 

áno 

Asistent núdzového brzdenia 

a ochrany chodcov alebo 

ekvivalentný systém 

 

áno 

Asistent rozjazdu do kopca 

alebo ekvivalentný systém 

áno 

Asistent jazdy v pruhoch 

alebo ekvivalentný systém 

áno 

BSD (kontrola mŕtveho uhla) 

alebo ekvivalentný systém 

áno 

Systém rozpoznávania únavy 

vodiča alebo ekvivalentný 

systém 

 

áno 

Núdzové telefonovanie alebo 

ekvivalentný systém 

áno 

Airbag vodiča a spolujazdca 

(spolujazdca s deaktiváciou) 

áno 

Hlavové airbagy vodiča a 

spolujazdca 

áno 

Bočné airbagy vodiča a 

spolujazdca 

áno 

Kolenný airbag vodiča áno 

Alarm áno 

Bez kľúčové štartovanie áno 
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Bez kľúčové odomykanie a 

zamykanie 

áno 

Centrálne zamykanie 

s diaľkovým ovládaním 

áno 

Adapatívny tempomat 

s obmedzovačom rýchlosti 

áno 

Dažďový senzor áno 

Svetelný senzor áno 

Multifunkčný volant 

(ovládanie rádia a telefónu) 

áno 

Rádio + anténa a repro 

sústava pre ozvučenie 

vozidla (min. 4ks) + USB 

 

áno 

Bluetooth áno 

Dotykový displej min. 8 

palcov 

áno 

Navigačný systém áno 

12 V zásuvka áno 

Palubný počítač áno 

Elektromechanická 

parkovacia brzda 

áno 

Parkovacie senzory vpredu áno 

Parkovacie senzory vzadu áno 

Parkovacia kamera min. 

vzadu 

áno 

Automatická klimatizácia  

Automatická klimatizácia 

min. 3-zónová 

áno 

Výškovo nastaviteľné 

sedadlo vodiča 

áno 

Bedrové opierky na predných 

sedadlách 

áno 

Vyhrievanie predných 

sedadiel 

áno 

Vyhrievanie zadných 

sedadiel 

áno 

Predná lakťová opierka áno 

Poťah sedadiel štandardný - 

látkový 

áno 

Elektricky ovládané 

a vyhrievané vonkajšie 

spätné zrkadlá 

 

áno 

Elektrické ovládanie okien 

vpredu 

áno 

Elektrické ovládanie okien 

vzadu 

áno 

Vnútorné spätné zrkadlo so 

zabezpečením proti oslneniu 

áno 
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Zatmavené sklá alebo roletky 

zadných okien (zadné bočné 

sklá a zadné sklo) 

 

áno 

Vyhrievané dýzy 

ostrekovača čelného skla 

áno 

LED predné svetlomety áno 

Denné svetlá áno 

Svetlomety do hmly – 

predné, s odbočovacou 

funkciou 

áno 

LED zadné svetlá áno 

Automatické prepínanie 

diaľkových a stretávacích 

svetiel 

 

áno 

Disky z ľahkej zliatiny 17 

palcové 

áno 

Plnohodnotné rezervné 

koleso, alebo dojazdová 

rezerva, zdvihák, náradie 

 

áno 

Farba metalická áno 

Zimné pneumatiky na 

plechových diskoch 

áno 

 


