
 

 
   

 

Všeobecné obchodné podmienky prenájmu hnuteľnej veci 
 

1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky predstavujú pravidlá a podmienky prenájmu hnuteľných vecí a príslušenstva, ktoré sú 
predmetom prenájmu, ich používania, nakladania s nimi a výkonu ďalších aktivít s tým súvisiacich ďalej aj len ako ( „VOP“). 
 

1.2. Tieto Všeobecné podmienky prenájmu (ďalej len „VOP”) sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nájme hnuteľných vecí (ďalej len 
„Zmluva“), ktorá je uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom, predmetom ktorej je dočasný prenájom hnuteľných vecí 
špecifikovaných v Článku I. Zmluvy (ďalej len „PP“). Tieto VOP sa uzatvorením príslušnej Zmluvy stávajú súčasťou  obsahu takej 
Zmluvy. 
 

1.3. Prenajímateľ a prevádzkar webu je spoločnosť VodnéBubliny s.r.o. so sídlom Belá 1964/14, 911 01 Trenčín, IČO: 50904001. 
 
1.4. Nájomca sa rozumie fyzická alebo právnická osoba ktorá vyplní formulár na stránke https://wellnessnakolesach.sk/rezervacia/ 

a potvrdí rezerváciu tlačidlom: „odoslať s povinnosťou platby“.  
 

2. Predmet zmluvy 
2.1. Predmetom prenájmu podľa Zmluvy je mobilná kúpacia kaďa na kolesách pripevnená na prívesný vozík ( ďalej len „Predmet nájmu“). 

 
3. Uzatvorenie zmluvy 
3.1. Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami vyplnením rezervačného formulára, akceptáciou obchodných podmienok na webovej 

stránke: https://wellnessnakolesach.sk/rezervacia/ a odoslaním rezervácie prostredníctvom tlačidla: „odoslať s povinnosťou platby“.  
 

4. Doba nájmu 
4.1. Doba nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán na základe rezervácie v elektronickom kalendári a jej emailovom potvrdení. 

 
5. Nájomné 
5.1. Nájomca je povinný zaplatiť za prenájom predmetu nájmu najneskôr do dňa fyzického prevzatia predmetu zmluvy na účet 

prenajímateľa na základe emailového potvrdenia nájmu s platobnými údajmi. 
 

5.2. Výška nájomného a doplnkových služieb je určená na stránke https://wellnessnakolesach.sk/cennik/.  
 

6. Zábezpeka 
6.1. Nájomca je povinný zaplatiť vratnú zábezpeku 500,-€ v prípade ak si predmet prenájmu vyzdvihne u prenajímateľa a na miesto 

určenia si ho dopraví sám.  
 

6.2. Zábezpeka je určená na úhradu možných budúcich škôd na predmete nájmu spôsobených nájomcom počas doby nájmu. Zmluvné 
strany sa dohodli, že Zábezpeka bude súčasne v celej svojej výške slúžiť na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok 
prenajímateľa voči nájomcovi. 

 
6.3. Prenajímateľ je povinný vrátiť zábezpeku resp. jej pomernú nespotrebovanú časť nájomcovi do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia 

predmetu nájmu. 
 

7. Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu 
7.1. Termín odovzdania prevzatia predmetu nájmu dohodnutý Zmluvnými stranami je na základe rezervačného formulára na webovej 

stránke https://wellnessnakolesach.sk/rezervacia/. 
 

7.2. Fyzické prevzatie predmetu nájmu je možné najskôr o 14:00 hod v deň začatia nájmu alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

7.3. Fyzické odovzdanie predmetu nájmu je možné najneskôr o 10:00 hod v deň skončenia nájmu alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

 
7.4. Miestom prevzatia a odovzdania predmetu nájmu je prevádzka prenajímateľa alebo iné miesto ak sa zmluvné strany dohodnú inak.  

 
7.5. Na mieste odovzdania je povinný predávajúci skontrolovať stav predmetu prenájmu. V prípade spôsobenej škody je nájomca povinný 

škodu uhradiť v celom rozsahu. 
 
7.6. Nájomca je povinný uhradiť poplatok za prepravu predmetu na miesto určenia v tarife 0.30€ / km za každý najazdený kilometer.  
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8. Práva a povinnosti zmluvných strán 
8.1. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet nájmu v dohodnutom množstve a v dohodnutej lehote v stave spôsobilom na 

dohodnuté užívanie. 

 

8.2. Nájomca je povinný predmet nájmu užívať v súlade s účelom, na ktorý je určený. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá prenajímateľovi 

vznikne porušením tejto povinnosti. 

 

8.3. Nájomca je povinný vykonávať všetky účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu predmetu nájmu alebo 

zneužitiu tretími osobami. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia . Rovnako v plnej 

miere zodpovedá za to, že predmet nájmu je užívaný odbornou obsluhou, v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických 

podmienok a platných noriem na prevádzku. 

 

8.4. Nájomca je povinný umožniť kedykoľvek prenajímateľovi (ním povereným osobám) prístup k predmetu nájmu za účelom vykonania 

kontroly . 

 

8.5. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi poškodenie, poruchu, haváriu alebo odcudzenie predmetu nájmu. 

8.6. Nájomca je povinný zdržať sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo  

technických úprav predmetu nájmu. 

 

8.7. Nájomca je povinný pri skončení prenájmu vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu  

užívania veci. V prípade, že nájomca túto povinnosť poruší a prenajímateľovi v súvislosti s tým vzniknú akékoľvek preukázateľné 

vedľajšie náklady je oprávnený si tieto uspokojiť so zloženej zábezpeky. 

 

8.8. Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe. 
 

9. Ukončenie nájmu 
9.1. Zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá. 

 
10. Storno 

10.1. Bezplatné storno je možné 30 dní pred začatím prenájmu.  
 

10.2. Zmluvná pokuta 50% z celej hodnoty nájmu je účtovaná v prípade storna ktoré je viac ako 7 dní a menej 30 dní pred začatím prenájmu. 
 
10.3. Zmluvná pokuta 75% z celej hodnoty nájmu je účtovaná v prípade storna ktoré je viac ako 1 deň a menej ako 7 dní pred začatím nájmu. 

 
10.4. Zmluvná pokuta vo výške 100% z ceny prenájmu je účtovaná v prípade storna ktoré je uskutočnené menej ako 24 hodín pred začatím 

nájmu. 
 
 

11. Záverečné ustanovenia 
11.1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a zavedenia korektných vzťahov 

medzi Prenajímateľom a Nájomcom v zmysle príslušných ustanovení  platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek meniť, aj bez súhlasu Kupujúceho. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že pri nové 

VOP bez zbytočného odkladu po ich zmene zašle nájomcovi. 

 

11.3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa Zmluvné 

strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. V prípade, ak k dohode nedôjde budú sa riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

a Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

11.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 14.01.2021. 


