SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
1. UVODNE DOLOČBE
Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in veljajo za
vsa razmerja, v katera vstopa TE3S s.p. (v nadaljevanju najemodajalec), v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik).
Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o najemu vozil. S podpisom te pogodbe najemodajalec in najemnik potrdita veljavnost Splošnih pogojev
najema in izjavljata, da sta v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev najema in jih sprejemata.
2. UPRAVLJANJE VOZILA
Z najetim vozilom sme upravljati oseba, ki je stara najmanj 21 let, ima veljavno vozniško dovoljenje B kategorije najmanj dve (2) leti in je pooblaščena s to
pogodbo.
3. VOZILA NE SMEJO UPRAVLJATI:
- osebe, ki sklenejo pogodbo z lažnimi podatki
- osebe, ki niso navedene v pogodbi
- osebe, ki so pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo.
4. VOZILO JE PREPOVEDANO UPORABLJATI:
- na kakršnemkoli tekmovanju, preizkušnji ali dirki
- za potisk ali vleko drugega vozila ali predmeta
- izven cest I., II., III. reda na način in za namene, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi
- za vožnjo preko najvišje dovoljene hitrosti v skladu z ZPrCP
- za izvajanje ali soudeležbo pri izvajanju nezakonitih aktivnosti in dejanj
- za prevoz nevarnih, eksplozivnih in strupenih snovi skladno z veljavno zakonodajo.
- za nezakonit prevoz orožja, mamil in podobnih snovi
- za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih
- preko največje dovoljene mase 3500 kg (teža vozila + tovor)
- za prevoz razsutega tovora
5. KILOMETRINA
Dnevna omejitev prevoženih kilometrov znaša 350 km. Vsak nadaljnji kilometer se obračuna po ceni 0,20 €/km.
6. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV
Najemnik prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja cestno prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov, tudi če
pridejo obvestila o povzročenem prekršku do najemodajalca oziroma lastnika vozila po zaključku najema. Najemnik se zavezuje, da bo poravnal vse
morebitne stroške ali kazni, ki bi s strani organov bile posredovane najemodajalcu ali lastniku vozila.
7. ODGOVORNOST NAJEMNIKA
Najemnik mora z vozilom ravnati kot dober gospodar. V primeru škode, ki bi nastala kot posledica do vožnje neupravičenega voznika ali zaradi preseženega
tovora, česar uporaba je nedovoljena, najemnik odgovarja neomejeno. V primeru, da zavarovalnica iz kakrnšnega koli razloga zavrne plačilo, je prav tako
dolžan škodo pokriti sam. Sam odgovarja tudi za poškodbe, ki niso nastale kot posledica prometne nezgode. Obvezan je, da dokumente in ključe vozila ob
zapustitvi vozila vedno nosi s seboj.
- Najemnik mora zagotoviti varno pritrditev tovora, tako da ne pride do notranjih poškodb tovornega prostora vozila.
- Najemnik je seznanjen z merami najetega vozila (višina, širina in dolžina) in se obvezuje, da bo pri uporabi (vožnji in parkiranju) upošteval mere vozila v
skladu z CPP.
8. OBVEZNOST NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE
V primeru kakršnekoli poškodbe vozila, prometne ali druge nesreče z vozilom, se zaveže najemnik ščititi interese najemodajalca in zavarovalnice, pri kateri
je vozilo, ki je bilo v nesreči udeleženo, zavarovano, predvsem tako, da:
– si bo zabeležil vsa imena in naslove udeležencev ter prič nesreče;
– ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno;
– bo o škodi, tudi če je neznatna nemudoma in kar najhitreje obvestil najemodajalca in z njim sodeloval v celotnem postopku;
– bo v vsakem primeru nemudoma poklical Policijo ali drug pristojni organ, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega
zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika;
– bo podal o nesreči pisno izjavo in izčrpno izpolnil “Evropsko poročilo o nezgodi”, ki je priloženo dokumentom vozila, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo
bo takoj dostavil najemodajalcu.
V primeru, da najemnik v primeru nesreče ne bi ravnal po določilih te pogodbe, sam odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu. V
primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo
nadomestilo).
9. PLAČILNI POGOJI
Najemnik se obvezuje, da bo plačal dogovorjeno ceno z gotovino ali plačilno kartico pred prevzemom vozila, če ni dogovorjeno drugače.
10. PREVZEM in VRAČILO VOZILA
Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel (nepoškodovano, očiščeno ter z polno posodo za gorivo). S podpisom te pogodbe
najemnik potrjuje brezhibnost vozila, prejem prometnega dovoljenja, zelene karte, zavarovalne police z asistenco, EU poročilo o prometni nesreči ter
seznanjenost s splošnim določbam in pogoji najema. S podpisom te pogodbe in prevzemom vozila najemnik v nobenem primeru ne postane lastnik vozila ali
pridobi katerokoli drugo pravico na vozilu.
V primeru, da najemnik vozila ne vrne ob določenem času, se mu prva in vsaka naslednja ura zamude obračuna po ceni 15 € / ura. Če vozilo ni vrnjeno v 12
urah od dogovorjenega časa vrnitve vozila in če najemnik ne sporoči vzroka za zamudo, se smatra, da je vozilo najemnik protipravno prisvojil. Najemodajalec
je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe. V primeru, da najemnik ne vrne vozila ob določenem času mora najemodajalcu povrniti vso
morebitno škodo, kot tudi izgubljen dohodek, ki je najemodajalcu nastal, kot posledica te zamude.
11. VOŽNJA V TUJINI
Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca oziroma mora biti v pogodbi navedena točna relacija vožnje. V
primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan to parkirati na zavarovanem parkirnem mestu. Najemnik je dolžan sam preveriti
prometne predpise in druge zakonske določbe, ki veljajo v državi kamor potuje. Po potrebi na lastne stroške sam namesti ustrezne vinjete ali druge
zahtevane označbe (nalepke o izpustih ali podobno).
12. GORIVO
V vozilo se toči DIESEL gorivo. Gorivo ni vključeno v ceno najema vozila. Vozilo mora biti vrnjeno s polnim rezervoarjem goriva, v nasprotnem primeru se
gorivo obračuna v skladu s cenikom.
13. VZDRŽEVANJE

Najemnik se zavezuje, da bo redno pregledoval nivo olja v motorju, nivo hladilne tekočine v hladilnem sistemu, ter pravilen tlak zraka v pnevmatikah.
Najemnik nosi stroške za vse poškodbe, ki nastanejo zaradi nezadostnega ali neskrbnega vzdrževanja.
14. OKVARE
- Popravilo vozila in zamenjava delov se smeta izvršiti le po predhodni pisni odobritvi najemodajalca. Stroški se povrnejo samo na podlagi predloženega
računa podjetja, ki je popravilo izvršilo, in pod pogojem, da se zamenjani deli predložijo podjetju najemodajalcu.
- Če popravilo ni bilo izvršeno v pooblaščenem podjetju ali če niso predloženi zamenjani deli, stroške v celoti krije najemnik.
- Če je ob vrnitvi vozila ugotovljeno, da je bil katerikoli del vozila ali opreme zamenjan ali izgubljen, najemniku zaračunamo odškodnino v višini dvojne tržne
cene po ceniku pooblaščene servisne delavnice.
- Najemnik nima pravice zahtevati od najemodajalca zamenjave vozila, povrnitve stroškov za prevoz ali povrnitve drugih stroškov, ki nastanejo v času
najema zaradi okvare najetega vozila ali prometne nesreče.
15. DOKUMENTI in ZAVAROVANJA
-Vsa vozila so opremljena z vsemi potrebnimi dokumenti. Za vse dokumente odgovarja najemnik. Uporabo vozila izven ozemlja Republike Slovenije mora
najemnik pred najemom vozila sporočiti najemodajalcu.
- Vozilo je obvezno in kasko zavarovano. V primeru nezgode, ki se krije iz naše zavarovalne police, najemnik krije izgubo bonusa in franšize.
16. IZGUBA LASTNINE
Najemodajalec ne odgovarja za osebne predmete najemnika ali drugih oseb, ki so jih najemnik ali druge osebe izgubili v času t rajanja najema vozila.
Najemnik se s podpisom te pogodbe odpoveduje vsem zahtevkom v tej zvezi.
17. IZGUBA BONUSA / IZGUBA DOHODKA
- Najemnik je dolžan najemodajalcu povrniti izgubo bonusa in vse stroške, ki bi nastali zaradi najemnikove malomarnosti ali nespoštovanja te pogodbe. V
primeru izgube dohodka zaradi najemnikove malomarnosti ali nespoštovanja te pogodbe, najemodajalec zadrži polog in izstavi račun v višini celotne škode,
ki je zaradi tega nastala vključno z škodo zaradi izgube dohodka. V primeru, da je nastala škoda večja kot polog, je najemnik takoj dolžan plačati razliko v
ceni.
- V primeru morebitnega odvzema vozila je najemnik obvezen kriti vse nastale stroške (sodne, odvetniške…) do povračila vozila. Vsi dnevi, do povračila
vozila najemodajalcu se štejejo kot redni dnevni najem vozila in jih je najemnik dolžan plačati.
18. VRAČILO POLOGA
- Polog (kavcija) se v celoti vrne ob vračilu vozila, če je vozilo vrnjeno v brezhibnem stanju, brez dodatnih poškodb notranjosti in zunanjosti, z vsemi
delujočimi napravami ter s polnim rezervoarjem za gorivo. Pogoj je tudi da je vozilo vrnjeno v dogovorjenem roku, na kraj prevzema vozila.
- Ob izdaji najetega vozila lahko najemodajalec od najemnika zahteva rezervacijo sredstev na najemnikovi kreditni kartici, za zavarovanje plačila najema
vozila. S predložitvijo kreditne kartice se najemnik strinja s plačilom in bremenitvijo predložene kreditne kartice, tako s predvidenimi stroški kot kakršnimikoli
naknadnimi stroški po zaključku najema.
19. POLOGA SE NE VRNE, ČE:
- je škoda povzročena namerno ali iz malomarnosti
- je škoda povzročena zaradi vinjenosti ali pod vplivom prepovedanih drog
- je bilo najeto vozilo ukradeno na nezavarovanem parkirišču
- se najemnik po preteku roka, določenega s pogodbo, ne oglasi in vozila ne vrne pravočasno
- v vseh ostalih primerih, ki so določeni v tej pogodbi
20. PREKINITEV NAJEMA
Najemodajalec si pridržuje pravico, da lahko pred iztekom te pogodbe najemniku brez njegove privolitve odvzame vozilo, če najemnik ne spoštuje določil te
pogodbe. Najemnik se odpoveduje vsem zahtevkom zaradi odvzema vozila.
21. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Najemnik se strinja, da sme najemodajalec:
- uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega ra zmerja,
- njegove podatke po potrebi posredovati zavarovalnici, poroku, ustreznim državnim organom in sodišču, pri pristojnih državnih organih in institucijah opraviti
poizvedbe o naslovu bivališča, zaposlitve in prejemkih ter jih uporabi, če je to potrebno, za izvajanje pogodbenih določil in najemodajalcu izrecno dovoljuje
posredovanje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju obveznosti tudi drugim finančnim organizacijam.
- hraniti podatke 3 leta.
22. DRUGE DOLOČBE
- V vozilu je strogo prepovedano kaditi ! V primeru nespoštovanja te določbe se najemniku zaračuna strošek v višini kemičnega čiščenja po veljavnem ceniku
in morebitni stroški notranjih poškodb vozila (npr. ožganine).
- V času trajanja pogodbe ni možno spremeniti nobenega določila te pogodbe, razen v primeru, ko so te spremembe skupna želja obeh pogodbenih strank.
- Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezan i z najemom
- Najeto vozilo se pred vsakim najemom fotografira (fotografija vozila spredaj, zadaj, levo in desno z uro in datumom fotografiranja).
23. DODATNE STORITVE:
- IZREDNO ČIŠČENJE VOZILA 30 €
- IZREDNO ČIŠČENJE NOTRANJOSTI VOZILA 100 €
- IZGUBA DOKUMENTOV 50 €
- IZGUBA KLJUČA 100 €
- DOLIVANJE MANJKAJOČEGA GORIVA 20 € + GORIVO
- NAPOLNITEV NAPAČNEGA GORIVA 100 € + STROŠEK POPRAVILA
24. REŠEVANJE SPOROV
Spore, ki bi nastali v zvezi z določili iz te pogodbe stranki rešujeta sporazumno, v nasprotnem je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
25. KONČNE DOLOČBE
Ta pogodba je izdana v dveh izvodih, en podpisan izvod prejme najemnik, enega podpisanega pa obdrži najemodajalec. Pogodba začne veljati, ko jo
podpišeta obe pogodbeni stranki.

v Ljubljani, 01.04.2022

TE3S

