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zIIII-.I-lilnze nAJII.E-z--'IIEERATIVNY LizIIIGČ 11411263
Prellelimateľ
1l'lill'LKSliltIllt-IEN Finančné sluzby Blaverraka a. r.a. (_d'ala'j aka 'VWFS" alebe: prenajímateľ) Valnceeka '9B2l '5B1 D4
Bratislava IČO: 313414315: IČ DPH' SK7120551554 -zápia- II t'eg'i'etri: Gbahadn'ý raglater Okresný'--alld Bratislaval Ûdllrel 515
Vlažka 112425513

Menelahehudne menolnázev Integravana dapralra Žilinského kljaja, a.r„a
'Zápis II registri' Obchodný nieter ekreeneha 'sudu Žilir'lą. Oddiel Sre. viazkač 5555511
Rednš' 'čl'elallČOI 51110359 IČ DPH: SK2125595252 Čísla ddldadu "'-' "
Tr'lŕall'r pebyt-llidialmieste peenillania:
uIIIla-z PII- alle-linka 22011142- __ _ __ PSČ 0111111 Obal žlllna
Mail: tichaIdl-staskplląlllglllllll- __ _ Mahll +421915595555 ___' Telalún: 5515595535mmm nm), _ _ _ _ Fall-i J:421515315
llleaa: ŘiehafrdzStaškavan _ _ _ _ _ _ __ _Č' dokladu tatežhaefi: Rodrle či:
Měna: _ _ _ _ Č. dokladü tatažneett Rüdhéč

vllllbaa mala: ŠKODA oblawa 15 TSTA'cT Jay 11k Farba Mala Ralll mlalrzll
_ZIŽlIItIv'ý .ehm-:1495 ecm _ __ _ Vyken 115 |_‹'W VezIdle lel- 'have-MIN: TMBARTNXI 1111027515 _ .Ram-all 21121 EČV' .511111505Predajne: A_UTOP-ROFIT_ e.na. _ '
.ll-'alle lena vazillia pe zial-e - bez DPH:- 11282632 DPH 25% 3.455 se'e s :ae-HI 20.221.21.156
.Cena za naviac nalaz'denl-'I km: _ 025-5' 1al'p'l'nyiim'rt km (celkem) +- 2500 llm
Celknvy iir'nit km za. della nàlmu _ 55 550 55 km Della njalmu v meelacach 4.5' Limit km rašnal 1.5..551) 95 kr-n

.:.0'2" _'-' “u-El". M'ŕl' '-*'
Amertizácia _ _ _ __ :zahrnuté
Llrak _ _ _ zahrnuté
Daňzmateravych vazidiel _ _ _ __ 'zahrnuté nad '1555 I;_|_a '1555 cmS
ainné zmluvné polalenie _ _____ zahmute Alllanz Slovanská polsťavnaaă _
Havarilnå poíslenie; _ ____ _ _ _ zahrnuté Alilanz Slavenská misťüvňaaa-spelutlčaeť 5555110 1'55:_.55.5.
Registračný peplatak _ _ __ _ Z'ahrnuté
Palllatak za správu zmiul'lll _ _ _ _ __ __-zah'mutê
Ptiiatenie GAP ' _ zahrnuté Alilanz Slavenská poisťovňaaã
Daplnkave paiatenle batlllżlny _ _ _nezahmuté polah'lá suma, _Ó. 055
Daplrlk pal. amrti Ildůaledku havárie nez-3mm ppieth'á suma: 0'. 005,-. pecateaêb 5' _
Da_plnk.pai_'tr1alýehnásiedklll' po havárll _ - pa'Ia'tn'á suma: 0.115 6 peeetaaůb 5'
Pripaiatenie náhradného vozidla Inezahrhu'té _ 11055115111,
Prlpelatenle eeinehe sklą nezahrnute
Servls úpravy vrät, predpis senlig llrahlradek zahrnuté
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Hahradnébnelłmflłiklr mmm 5m 1 ãfiãĺggãl-Ě m3
_ _, Ť ___ I. _ ._ _ E1125' _ 11: " 'Dralhichà 1151511115. _ '5522511111515 _

Peplatakzaaptåvu PHM_ __ __ _ nezahmuté _ _
5_ 283,55 5- 345 35 '5%511553511“ __ __ __*ł (bal. DPH)_ _ _ _ i (la-PH)

Ta'nlllwaeia karte-'15 _ _ _
- . ..Ill-.'22 2 ,_ _ I'I'IIII '11.2-

ÜDLÉSWIÉIĽ'IEN FinanšnalãaläaSJDIIIIIns-kefla mllflzgzůmw
vągnšĺåäaląŕfl "'.'-:ilãaanllllflša Braíšłslavaa55'- 004111' .15?i35' 'WWMHW
Ěäĺlššlåłrššš'šgĺfššfĺšššfl _llIl-lllaal dalsie-._ _ __ _ mll-well“ 125mm"
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-Elle'ttodnulå zmluvnevzt'ahy l Lj :':ĺeL-EA: 11-241 '-:-" ą. :_ Le ":'Ě-ą .f .'-
1. Prenajímatel' prenajíma n_ájomoozvi' v tejto Zmluva-.o 'najme - operatívnot'n lízingu (dalej..alto “Zmluv-a“j' popísané motorová'

vozidlo - predmet nájmu., 'za podmienok podľa-tejto Zmluvy a Všeobecných podmienok Zmluvy o najme- ooeratívn'om
_ 'lízingu (ďalej ako “VPZOUjk tejto Zmluva, ktoré-'tvoria jej nedeli't'el'nú súčasť as ktorými'bol nájomca oboznámení. _

:2.- 'Nájomoa-s'a zaväzujezuhrádzat pravidelné splátky nájomného na základe splátkového kalendára tlütl-lć'e'rteho vľaüladíegzie
ltZPON,-al( nebolo dohodnuté uhrádzaníe nájomného na základe faktúr prenajímatela.

3-. Zmluva je uzavretá na dobu určitú. tj; na dobu nájmu dohodnutú v časti Predmet nájmu tejto Zmluvy.
4 Zmluvné strany ŕsa dohodli. že táto Zmluva sa spravuje Obchodným zá-konnlltom: Táto' -Z'rnlu'va je' uża-vre'łå-alšo

-tlßlizlflmfloovaný :typ zmluvy Podla.ŕ§= 2619 odo.. 2 .Qoeho'dnoho zákonníka. Zmluvné' Stratil' ÍSÍHĺÍ'-'fll1hí_tš§l.ĺi._ž_e naiohvzťah
Založený -tolltof'Zr'r'lluvou sa nevzťahuju ustahovenia-fãfŕ'ßße aj nasl. Obchodného zákonníka:

l.

ŘWJM __ ÍNH _l:~ sltlăbyílovenslvoero Nàmmlňteorovanà dooravažlhnakêhúkrajaefoKaaajuoe osolăyzajclrard -Słošlšůveú'
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DÛHMÛELEKTRÜNICKEJ_ FDRME PRÁVNYĽH ÛKBNŮV

ÉD'LKSW'A'GEN Finañ'řn'ã aluißy :Slovensko s.r.o. (dalej 'ako "VWF'ã“ Hiobo "p'ro'nojĺlntàtĺoľ), Vąjnotpkág-Qßt 8311 [Tě
Bratislava., lůo: 0134-1438, to' DPH: Wii-120001000:.záplavT09180.:2-o.p.uhooñý"łroúi'sgor0801000Bud B-tatiotąioi,_ oddielomvti'iožka 0:420010 ' ' ' ' ' '

l ; -luĺ '-i" -l'l-'_ T..-
l.. i; -_ ,aII... ___'u _: l ‹_._;.-'.

lntogroyonázdo'prava Žilinského-kraja: s,_r:'o-.
obchodný regiăťer okresného-'súdu Žili_na',odł:lipl__ sro: vložka 8000010
51 1'1Û33'59fl iČ DPH: SK2120580252

Gbßhfldflè.. 010110108000.:
'--Zápis v registri:-
-Roon'è- čísloilćo:
'Šĺttlflimiesło Podnikanio,
Ulioo: Pri Rajčianko 290083

'KU-“81888 Usßbąi Richaŕosiaăhmn
Rflfiflé číslo:

psů-z: 01-001 oooolzz Žiimfl
. ._ _ __ . 'Štátnoioŕíatušnosť-ż 'Slovonskå-:ropuhiiito
ootpimyzponiaooklädu: Dukladvy'dol:

Ty'p:dtiiĺtladu:
Konaiúpa osoba.: '
_Ešodnè 808:-

Č'isio 'doldflfiu totožnosti:
ištămočŕpñslušnosť:

Úäfizim-"oflztoiip Motu Doklaplfvydal:
Čmludokiadu totožnosti

-E-ĺlalo-uniuhă---farmažiadaati, dokumentov a zmlúv
i.-Zmiuvné strany sa dohodli, že na vzájomnú komunikáciu a najmä podpisotqant'o-žiaoostí_,'_dolítt_m'§ľ-!ÍOFJ a..__z;_m_l_úv můžupouzlťol
také elektronické- prootriodky., ktoré umožňujú za'çhytenio obsahu, právneho úkonu a určenie' Qã'ůb, lttor'ĺè:tiotofpráwo úkony
_utopili, a to konkrétna viçtiteľný digitálny podpis ('tzv."biometr-ioký p_octpis_") ktorý umožní' určenie-.zpodpisujú-CE] osob!
'_zăaohytenim a zaznamenanim o.i._ rýchlosti. tiaigu, sklonu a ďalších. parametrov jej podpisu. `
Takáto forma vl'astnoruoného' podpisu 'sa v súlade s ustanovanim §40 ods. 4'2'ákonaz'o. 40l1964: Zo.. Ghčianotoľ Eáko'ññik
ipotŕ'ažujo za písomnú 'formu právneho úkonu a zmluvné strar'iy podpisom tejto -doñooy potvtdľżujůich súhlas .s takouto .formou
0': ioł'i právnom vzťahu. ' I I .
--Ûbitivo zmluvné-01,809 -Sů opfâvnonä koůykqľvßlt Preioľiť tůľtt nowkooĺàv'àforäi'flß..ükúoyformou biometrického Poopiomłp -
'šíàłšièzptàtmo ůit-flfly V P'ĺâpmrtfli'fortfloŕvtfkonjáľoťívlaotrlootšnífm:podpisom vyüafieoèhodoláumontut žiaťiosti alebúmluw

' omša, 20122021

i o intenflflaďúwava olluskèhú po swponafľmaoľvoLKooEfii _ _ _É __ __
Kooaiůoozwyľlłiohord Staáovofl
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DBWER SET _PRE___flPE-EATNNY- L'Ěmc.
PW“ WWW“ S'Hžißbu..-P°Swm raflvksl

j:Nålflmä m'tegmvana fi'a
Eöv HTS
Cislúzmluw 1140888

V: 'ii-:mmm sú _flbsiah-nuté údaje 50- mdtů'rovn'm ' nzidle._' prehľad- "służiep qrat-ívnahú lízi'uťq'wł _phgtupy 'á rady gif-tým .slu-:3mmi'pwžíwrania. úlflr-žba. úpravy' a? .pravidelné Prßhliadky vßšiů'fll-'flflãľ'ł-P Při' f'ešůnĺpfl'stf'ą' 'mám-ľ' “WW “mm-'5%êai-Ěăbškßdßnia. PBEÍ'UP .Pfl vfàłeflíínrzedmfitu -lna'ĺ'imu .a ďalšie. '

_ ____ ___ _ _.. _.___ _ ._____ __- __ ___

|

_ _ _ _ _- _ -ł l____

_Náiahĺša lmaãmană dupfava żfllnakúhafiąlaarfl
Kúnêjüne úsnhy-:z-Richardè sťaăkmêañ
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FINåNJãłiitiL-.afimtc-Es
THE H'Eĺt" 'T-ril Íň'l-'iãl'à-I'LIH-

ooHooA _l ELEKTRoNIoKi-IJ -FoR'ME ''_'.-.' '_'uj .'z,

i, "II ."μ
4%:r:- :i 'at-l

vNYcH .úKonv
-VÛLKSW ' 'EN Fil'iãľtčfné- služby ...Slovensko s.r.-o. (ďalej ako "VwFS“ alpha "pzlfonajimą-teŕ'j; Vajnorská 0090134 04Bratislava, Ićo: 31341433; IČ DPH: sitrtżoom-ăoět. zăpièii registri obchodný lrogiater litropný-súu-:Bfăfisiava l, oddiel: 510..;Vißžka 'č.1 425.8!8

man-:11mm 'Integrovaná-.doprava Žili

:hm-I' _ ," ' .u ...I . ..- _ _1 l- ' . ' ' 'l- i I ã --_.--IILý"LJ ` 'II r 'l l|1l. u. .I L._ a H _ _LI'. 'l i' I_"_ __' I". I 1-' I.l 115..? „_ '_ _L_-_' __r_.__:- ._ 'l

nskêho k_rają,._s.r._0.

:_ F i _ '.lh_- I l: ___'IV I- i" l _l- _ '- = ' ` -' l- I r P 1" ' _' _ _ l

_' `:T_lĺ'ĺh _ a T. .:Ť -ã--gšą'l-í ..._-Í* "f l Í' F ' i ll 1- __-L u _ I li"
l' I J

_ _ l -'-_'1' *à --_ ŕ. z *zur-#1? l:- ."

Zápis-v rid-11511: Ó'hlfihfldnr regĺwłú-fnkwãfléhú-Súdv Ži'in'ŕlantiwdão. “046 60511011Radnlèz'čralailćo: 51111368 lč-DPH: .8112120590252
Šidlotm'iesto podnikania=_ _ _.
Utljoa: _Pri Rajčianka 219001143

Hflnfllúúa úaúb-.az Rsa'hafdataăkataa PSČ: 5011101" obed Žilina:
'Štátna-príslušnosť: Slovenskárepuiă'iiiiăRodh'êčiaiú: odmmydaniăookládu: oaldad_;vydal_:..

V TYP. dflkĺadu;

Kfltĺ'lajúc'a Ůsnba . _ Čisto dokladu totožnoătiž-
.Ětámăzpriglqšnoăťz

'Rwflètfñ'úf ' wumwúafllaúunadu Dunaúwo'l:Typ Ełfllłlfl'duť

Elektronická' fonna žiadosti, dokumentu! :a .zmlúv

urobili, a to konkrétne viditeľný digitálny podpis (tzvfbio

Čĺšl'fl dokladu mražflçsfi;

Zmluvné stranyr sa ti'ohoclli-l že na vzájomnú komunikáciu a najmä podpisovaniefžiadostíu dflkumdnto'va-žłztnlúv můžu pauzltajtakä-olektronioké prostriedky, ktoré umožňujú zachytenie obsahu 'právneho úkonu;-a--určzfoii'.i_o osôb; ktoré ti'e'to pråvi'rè' L'iittiiiy
metrioký 'po.dpis“) ktorý' umožní určen-ie podpisujüoejosoby:zaiohytarlím a zaznamonanim o._i. rýchiosti, tlaku. .Sklonu a dalších parametrov jej podpisu. _Takáto to'rma- viastnoručného podpisu Sa v súlade'- s. ustanovan-im §40' ods. 4 zákona tj.- 4011964 ZD, Občiansky-zákonník''považuje za písomnú formu právneho úkonu. a zmluvné' stran

v ich právnom vztahu.
y'podpis'orn tejto dohody potvrdzujú ich--púhlasz-s- takouto' formou--

Ûflĺdve Zmluvné ãflfflfly SÚ 'Oprávnená kedykoľvek préjat'ĺťtťfilĺu n'evylltonàvat" pràtrna Iťljçpjnjr fomrjúu. hiąmeuiflkèhg podpisułaje
tiflł-šĺEIÍPI-fätfl-B-'Úkůflt t- PiS'Ûmi-ifilífflľm'ã Vtĺšflilátflf Viflßiflflwůflym Pßdnlsomwflaöeného dokumentużiadooťi ale'oo zmluvy

~ j _.mdłoii- väKSWAGEN Flnaíaěuèandhyorovflnskúaw `_
Ktäj'tajúĺizľg opoĺbą; "Piotor--Fuňäit-i

0034141 _

mflfl IIní111910101122í'tirztprana.Žiĺiín'a'léiiíiid trájdŕŕ and;
Konajúoă nooby: Riohă'rdr-stáškoiraii
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Fłflfiĺfl . ":.ĺ ' '. _.- .5-55
THE KE-i'íf T'e' H'üàl-'ILIT'r

_ _ P_l_.__NignillcE_N5TvÍrJ-Kl PQUŽÍVANIU. ltrbrzlbl-.rlll_ _ _ l 5P5LGČNQSTI vOLsAeEN Finančná služby slqvauaha 5.55.._Eráeçtmełnájrrru (vezidlu) 'je net-základe Zmluvy .D najme - Operatívny lízing ve vlastn-íąve e'pelůåñe'sti VOLKSWAGEN;-F'iltaflňné..s|užby-Slbyeflškb e.r.e._._ Vajnomká 98'. 831 04 Bratislava,_ IČO: 3134414288i IC DPH: SK-ŤT 2UÛÜ15Û4.-:Zå8ĺãvĺifišíĺ5fi†łi:Übßhodflý register 'Okresný-Súd' Bľflflãlfltra l, Oddiel: Sro, Vlflžka ě.: 4268118. '
Zmluva- e nájme- operatívny lízing č: "1140863 (dalej '8K5."'Zmlu'ďa?} Döba nájmu-'v meäiąçuçh: 45

'V588, -múdeL výbava: *.ŠKCDA Octavia-1.5 551_505p 1_10,|.‹w' _ _ 'č.ră'larhúfbra: DPOAągIß-jązłZdvihový Objem; _1 498 _. _cmm Výkrjh: 1'_-1-Û__ kW Relflč-výre'byz 292-1'Č-'I'slqkareeérie-WIN): T_MBARTNXŤNYliľgjfi EČV': BTGQaBSÍ -DEVL r'itill _
VOLKSWAGEN- Fi-nanănă-fslužñy68855.18' saab., nazàkłade uz-arvúrenel 21111811' 555859' '85859845585- 88918 ki HŽTYEHÍÚíl'prfljnájeméu: ' '
888885888818 lñťašwvanàdflprãvażflLnsrăhúkfarasw ; L _ _ _

- _ _
Fłlllně čialúllCO: .51115589
Trvalý pubyrrardlqrrhiasrg padnlkanla _ __
.urrrzaz PL855H829021±3__ _

8855115858855:- 25.1-2j;_252'1 858515- bprĺåvnenej 'eăabyż Ing; .Bávicl Liškíał konateľ

MOTORVEHIGLEusE-AurHeeATloN LETTER-.OF ATTDRNEYEY
VÛLKSWAGEN Finančné-služby Slflrrrenskn 8m..

B8588 nn the -Oparjating' Lease" Agreement, the company VOLKSWAGEN Finančné služby .SImre8515:1:'sáun-5.á Vąjnbrska' _ - _ "'="""%1Ť8'858131'řD4 Bratislava. Gb'řnüar'ry 'räfgi'strĺaticih number: 31341438, VAT ide'ntification number: Ě8827“1121198151138, Commercial regiąterentry: Clurňmerei'al register Country 5.958 Bratislava l, -S-eßtion': Ešrlzrzl Insert Mhz-42.8% ĚŠ Í'the regiŠtered ewner ,Of thajląas'er!fnúter vehicle.
.Operating Lease=Agreem5m Nr'r: 1149588 :(hereihąfter "Ag'reemnt-'l .Leas'e-:pefibd- in' rñü'nilis': _'48

Maťa. Type.. M5851: :ŠKODA Octavia- `1' .5 TSI AOT .15314015111 _ _ Engineuumbar: DPGAßlüißzăż_Cylincler capacity: '1.498 cmm _ __ __ PDwer:,-1 10 kW _ Year: 2921Vehicle id'enĺtifibatibn Nr.: TMBARINX1'NY007886 Piate. Nr.:=-B-_'|_'8_l§l'_8_|3_i$ Vehlcla [89885855 Nr.: nullj
Based' en the Agreement.. the 'e'bmpany VOLKSWAGEN Finančné" služby Si'flrłenskoí-'-s.:r.ü..'ůŕbvideąsfthe. :55885 mąntiĺuned.ine'ťúr v'ehlirle-fbr using by'the [Báseň-z '
Namèďßflmpany 'närj'riei .lntçšgrevanå 115_m8 Žllinãkéllokraiafirn
Birm---Eflffifififlfe' number! '00111585 89858811 number. 51110355
Pßfmflflßflírßßłdflflßßiwmpaflz 8888551558551'
.888 51816885858 _ _ 88880181 6588 __

In 85585855851281555511 slgnatureefauthbrrzêd 5588:.: ing: Davlduškaŕ: Managmgnrièatgr
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--'“f“"=“åiiřfl v Whľflflßflepfflsůvenĺato .ŤŤ .:_ -_
"V Emil-SE '5'- 1-3 a Č" '14 Nafřaöeflĺa EUľÖ'PSk'E'hÛ Pflflemefllvfl rady (EÚ) Žbftfĺdlofs-o'loeh'rane-fyeionyoh o'eao- pri oaraoevanr:ee-"re údaje 2 rúrnú'm Piúhvhe takýchto údaje (ďaei iba anna-žiadanej vwFs poskytuje dostratena nenese usp'ra'cú'vaní jej'osooný'oh údajov.

io'WFS zbiera eso one údaje priamo od 'dotknutej osoby, nou 's-plnomoc'nenej osooy alebo jej zákonného zástupca_jlttoatrednictvom riodneípoučených osob' konajúcion 'ha zaklade povereniafifWF-S. alebo prostrednictvom Sprostredkovateľa, s=ktoŕým VWFS uzatvoril -s'prostredkovateľskú zmluvu a ktorý je povinný dodržiavať nim definovaný Štandard ochrany osob'nýohúdajov (zoznam alalebo kategorie -spr'ostredkovatel'ov a-pr'íjemcov je .dostupný na: wwwvwfosklütDL-l) .alebo prostrednictvom.snehovej stránky VWFS alebo prostrednictvom .osobného alebo poštoveho doručenia-na adresu VWFS. V pripadeosobn-ýchÜÜEÍÛV delí ÜÜ 16 YÜKUV Získate! VWFS osobně údaje od osob, ktore sú nos'itermi jeho rodičovských práv a povinností.
'Sĺpracúvanie osobných údajov sa-vykoná-va na účely predzmluvných a-zmluvnýçh vzťahov na. základe či.. Gods. 1.pisirh lolNanadenia. 'alej bude Will-'S spracovať tieto osobné údaje za úoolom dĺalšich povinnosti vyplývajúcich zo' zmluvného vzťahu.so zákazníkom na základe osobitných predpisov, Nariadenia alebo súhlasu, .ek dotknutá osoba súhlas VWFS udelila 'navopred vymedzený účel a dobu trvania súhlasu. VWFS bude osobné- údaje dotknutej osoby spracúvať v prípade, ak fyzická'esoloa doručí podnet (žiadosť, sťažnosť, reklamáciu), ktorý budemusieť .VWFS preše'tr'it'a poskytnúť naňho odpoved. Osobne:údaje .dotknutej osoby sa budú spracúvať za účelom oprávnen'ehozáujmu VWFS (napr. vyhodnotenie bonity dotknutej .sedlom.vedenie zoznamu dotknutých osôb, ktoré boli Prevádzkovateľom vyh'odnotené ako vysoko rizikové) na zaklade či. o ods.- 1'aiilsrn. 'fj Nariadenia. Spra'oúva'nie osobných údajovje -zak'onnou požiadavkou, 'ako aj požiadavkou, ktora.- je _oottebna lne-uzatvo'renie zmluvy. V zmysle § 3-1 ods. 7 zákona či 1-86i2DOQ' Zz. VW-FS nesmie dotknutej osobe poskytnúť fiiianoĺfaesprostredkovanie, .ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobne údaje v rozsahu 'stanovenom týmto zákonom.

Zoznamy obsahujúce. osobné údajedotknutej 'osoby budú .uchovávanie podľa typu záznamu v zmysle registratúrneha-planaMWFS, Záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu budú -archivo'van'e 1U rokov bud' od vykonania opohodu alebo 10 :oleje aa
skončenia zmluvného vzťahu. na základe zákona.- ć. 29Ti'2008 Z. z. o ochrane pred legjalizaciou príjmov z trestnej činnosti -a...ooehrane _.aredfinan'oovanlm terorizmu za 'o zime-nee doplnení' niektorých zákonov v- znení neskorších predpisov. Úd'tovnř'eiZáznamy bud-'ú arohiivované'minin'lálne 10 rokov naaledujúolch po roku, ktoreho' sa týkajú v zmysle 'ã '35"dos- 3 zákona o,

Ûůĺkflutã 05053-- m'á- íĺfÉVÛ-.PÛŽHÚÛYHÍ Ltd V'WFS -PFÍSIÍi-.lp Kißß'übltým údajom 'týkajúcim Sa důfltn'utej' osoby a právozna' ich opravu.
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, fal'ebo právo namieta't' 'profi spracúvanie, ako-aj pravo-ne--prenesneať údajov,Dotknuté osoba má tiež'pravo odvolať súhlas, ktorý' VWFS udelil, ak je' spracúvanie založena n_azzdlzánku .6 ods. 1 pijem. a)alebo. 'na článku 9 ods. 2 písni.- a), bez toho, aby'to malo vplyv na z-akonnoisť spraeúva'nia založeneho' na súhlase'- udelenompred Jeho-odvolaním. Dotknuta- osoba má' pravo podať sťažnosť dozomèrn'u orgánu, ktorým' je U'rad 'nooo-hranu) osobnýchúdajov. SR so sídlom Hraničná 12, 821 O? Bratislava 2T.

'WvFS' 'informuje zdotknutú osobu ._ ktorá je fyzickou osobou, že podľa zákona .o .spotrebiteľských úverüßhie povinný poskytnúťjeho 'údaje a údaje o jeho spotrebiteľskom'úvere oe'zjeho súhlasu Ido elektronického registra spotrebiteľských úverov, ktorývedle Non-Banking Credit Bureau, .záujmové združenie právnických osob wwwnbcbek. Veriteľ' má povinnost' s vynaloženimodbornej-starostlivosti na účely posudzovania schopnosti' spotrebiteľa splácať spotrebilefãký úver získavať' a údelne vl'U'ŽWaf'údaje. o spotrebiteľských úveroch .z registra-:spotrebiteľských úverov, VWFS vykonáva automatizovane'rozitedovanie vratane.
Profllevania, ktore je .nevyhnutne na uzatvorenie zmiuvy__ e dotknutou--os.ob_ou-. Dotknuté -eoobâ 'má lillåvü na ŤUEÍŠKÝ Zåiiiih 7-0strany prevádzkovateľa, VYÍHdnťSviii'e-Slflnoviãků ii' IJFÉVÛ flflpfldflůf "ÛĺZ-hüdnufie'

zodpovedne] .osobenez ' i * _@nvfs,ei<i,

_ nedotkne podprsodovzdavajueeho _ lŤ a Ť ' .I x Peoiatka a. podpis preberajooeho: _.AUTHIFPIĽ s,r,ol.,:KonajuoaoeooagP'eteraEuñåk -: Integrovenja..-deptavaŽilinského kraja, sir-,or
Karlove ostrov Henan-Seems
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VZF'ON voči prelnajírna-telovi, prenajímateľ-'písomne vyzve "nájomcu na. úhradu dlžnej-'splátky upon'rienko'u, za ktorú.uporni'enku je oprávnený :požadovať od 'nájomou s'ankčný poplatok za zaslanie upomi'enk-y vo výške 8 Ě každá upom'lenka.åúčasne má prenajímateľ právo uplatnit' úrok z omeškania. vo výške ü,05% z dlžnej čias'tky za každý deň omeškania,Prenajímateľ je taktir.='.-Šłl oprávnený požadovať od nájomou uhradiť aj všetky výdavky spojené s vymáhanlm pohľadávok (dlżn'esplátky), iných finančnýoh záväzkov a zaistenim predmetu Zmluvy pri -predčas'nom ukončení' Zmluvy uvedené včl. VII. -týohtozVZPON. Prenajimateľje oprávnený postúpiť akúkoľvek pohladávku voči nájomcovi vyplývajúou _z-teno.mluw"tretej osobe.

V pripade omeškania. nájomcu splatonlrnaplátky nájomného alebo Iné'ho'finančného záväzku vyplývajůoeho 'z- tejto. 'Zmlu'vý-a:

. Nájomná nieje povinný platiť mesačné-.splátky pri splnení nasledovných podmienok:
a) pri krádeži motorového vozidla v zmysle článku VII. ods. 3. pism. a) týchto VZPÜN--aleáo
o) pri zničení, alebo totálne] havárii motorového vozidla, v zmysle článku VII, odo, 3 pista. bjtyohtoVZPON

. Ftr'e včasnosť'úhrad je rozhodujúci deň pripisania- finančnej 'čiastky na účet prenajímatela,

. Pre-najímateľ je oprávnený započítať-.akúkoí-vek.pohladáv-ku 'nájom'cu zinýc-h medzi prenajtímiąŕçamm a “Řím-aom:
pzatvorenýon Zmlúv oproti svojim splatným pohlad'ávkam voči nájomeovl.

1ll'llli' néukonésnlezmluvy
Nájomoa nie je oprávnený zmluvu jednostranne predčasne- vypovedať ani zrušitßaletr'ná právo" motorové vozidlo predčasnepreínajlmatetovi vrátit' a tým operatívny lízing predčasne ukončiť, ale? znáša všetky finan'čné náklady s pred'časnýmukončením vzniknuté., najmä rozdiel medzi. účtovnou zostatkovou cenou a predajnou oenou motorového vozidla, alíkvo'tnu.čásĺť registračného poplatku, zmluvnú pokutu, rozdiel medzi výnosom z.predaja ŕa účtovnouzostatkovou hodnotou, prípadnúsumu za neamortizované servisné a pneuservisné náklady.

.- a), Pr'enajím'ateľ je oprávnený Zmluvu jednostranné predčasne ukončiť-s okamžitou platnosťou, ek je nájomca v omeškaní o' jednou mesaćnou splátkou v zmysle tejto Zmluvy alebo' ak nájomcalzávałžným sposobom: porušuje; podmienky. tejto:Zmluvy (napr. uvedené-:v čl. VI., ods, 3, '4 týchto VZPDN a pod).
o) V pripade, Že má nájomca" dlh vo výške 2 mesačných __eplátok, považujesa., že prenajímateľ vypovedal Zmluvu =k__u dnu' vzniku tohto dlhu bez povinnosti doručenia.. písomnej výpovede zo stranyprtenajímate'ta. n'ájom'íodvi a z-s povinnosťou'nájomca postavit (vrátiť) motorové vozidlo prenajímatel'oví, najneskôr -ku dt'l'u vzniku dlltp vo výške 2'rnes-ačnýcl1._eplátok.pokial'sa zmluvné strany plsomnenedohodnú Inak.

. *aj Pri krádeži motorového. vozidla je nájomca povinný preukázať sa prenajímatel'ovi polloajniým hlásením o oznámeníkrádeže 'motorového vozidla príslušnému útvaru policajného zboru, alebo uznesením'o začatí trestného stíhania vo voci
samej.. Prenajímatel' na základe týchto obdržanýjch dokladov o krádeži od nájomcu zmluvu ukončia preruší povinnosť-n'ájomcu platiť dalšie' mesačné splátky a to počnúc následnou 'mesačnou-splátkou splatnou po obdržaní oznámenia okrádeží (dalej len ukončenie. Zmluvy), pričom .Zmluva sa. finančne vysporiadak dátumu.. kedy 'Ipre'naj[meter-obdrží' .od:poisťovne poistné plnenie za odcudzené' vozidlo. resp. k dátumu rozhodnutia. poisťovne. že nebude platiť poistné plnenieia 'za splnenia-ostatných povinnosti uvedených v tejto Zmluve a VZPON.

b) V prípade úplného zničenia. (totálna havária) motorového vozidle prenajímateľ na základeoborżáného potvrdenia.polsťovne o totálnej' havárii -od poisťovne; ukonči"-Zm`luvu, pričom zmluva "sa tina-none. vyeporiada -k-d-átum'u, kedy
.p'_t.'en'ajím_-atelI obd'rżl od poisťovne poistné plnenie, resp; kdáturnu rozhodnutia poisťovne, že .nebude plniť='poi5íné
plnenie.

._ a) Prenajlmateíje tak isto oprávnený predčasne jednostranne okamžite ukončiť Zmluvu .ak s motorovým vozidlom bola.
opá'chaná trestné -činn_osť,.-alebo..-ak bolo vozidlo 'používané v rozpore s čl. Ill. ods. 4. alebo odo. 5.*alebo od_s.- o.-=ŕ-aleb.o sči., V. ods. 1. alebo ods. 5. týchto VZPON. V takomto 'pripade-sa Zmluva. predčasne ukončuje k .dátumu,. kedy sa
'prenajímateľ dozvedel rozhodne skutočnosti preukazujúce dôvody takéhoto predčasného ukončenia Zmluvy.

tá) .tt-prípade, že podľa' dohodnutých podmienok upravených v tomto článku Vll. vznikol prenajímatelovi 'důvod na. predčasné'
` .'ukonéenie-.Zmluvyis nájomoorn, zakladá tento dovod prenajímate'l'ovi vznik oprávnenia lpred''t'alsne ukončiťłs.-néjornoom

.všetky :ďalšie s nlm uzavreté iné-Zmluvy so všetkými s-tým spojenými následnými právami a povinnoeťaml prenajímateľ-a
á-nájo'mču upraveným'i v tomto článku VII. týchto VZPON, ktorú skutočnosť nájomca akceptuje.

a3 Víprípade predčasné-ho ukonänia Zmluvy je nájomca povinný vrátiť motorové vozidlo prenajímateíovl 'v-mleste. a čase,-
' má' Ufčí prenajímateľ: H tll'r'vłlfvä v Prevádzka Společnost. vvkúnàvajúeel -posúdanierauhniakeha stavu vozidla.

Nájomná sa zaväzuje, Že v prípade predčasného vrátenia, alebo odobratia motorového vozidla 'nezane'ohá---voi vozidle
žiadne predmety, ktoré nie eú vlastníctvom.prenajl'n'laĺtela, Inak' Prenajím-ateľ-nezo'dpove'dá aa stratu týchto 'predmetovv
Prioodo ak' ožurjia .ja dmrÜ-m Emma,
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v' prípade, ak nájomca motorové vozidlo nevráti, je prehá'jimateľ"oprávnený'mu hoodoor'aťs'ám', alebo'proetredníotvom.inej osoby sposobom, ktorý uzná-.--za vhodný. Za týmto účelom je oprávnený prenajímateľ- alebo ní'rn -spir'lornočneitáĺf Osakavstúpiť a nahliadnuť do priestorov sídla. miesta podnikania, alebo bydliska. nájomcu, k'čo'm'u týmto nájomca dáva:v'ýs'lovný súhlas. Náklady spojené s odobratím motorového vozidla hradi nájomca.
V .prípade oneskoreného vrátenia motorového vozidla, v dosledku predčasného ukončenia' Zmluvy v zmysle vyššie-z.:uvedenom, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľoví za používanie vozidla výšku 'dohodnutej mesačnej splátky vzmysle Zmluvy aľaleb'o dohodnutého splátkového kalendára za každý i začatý mesiac omeškania s "povinnosťou vráteniavozidla. Momenton'l vrátenia motorového vozidla sa považuje Zmluva za predčasne ukončenú.
V prípade, že prenajímateľpredčasne ukončí -s nájomcom Zmluvu, je prenajímateľ oprávnený požadovať. od nĺájomeuúhradu dlhu nájomcu .do ukončenia Zmluvy, úhradu všetkých nákladov súvisiacich s predčasným ukončením Zmluvy.zmluvné pokuty a dalej pre účely tejto Zmluvy 'dojed'nanú náhradu škody, ktorá mu vznikla v .súvislosti s predčas'n'ýmukončením Zmluvy a taktiež' poplatok za predčasné. ukončenie zmluvy vo výške; uvedenej v 'sadzobní'ku poplatkov'pvenajimate'ľa a náklady za služby v rozsahu neamortizovanom v uhradených splátkachjservísne náklady, pneuservisnénáklady, diaľničné náklady. cestná daň, registračný poplatok). '
V pripade, 'že Zmluva končí predčasne z dovodu odob'ratla (vrátenia) motorového-vozidla, .pren'ajím'atel'je- oprávnený-požadovať od n-ájo'mcu zmluvnú pokutu vo výške mesačnej splátky. V prípade odpradaja-predmetného motorovéhovozidla, okrem zmluvnej pokuty uvedenej v tomto odstavcí sa pre účely tejto Zmluvy škoda' vypočíta a prenajímateľjeoprávnený si ju od 'nájomcu vyžadovať ako rozdiel medzi účtovnou zostatkovo'u 'cenou motorového vozidla ku. dňu.ukončenia povinnosti nájomou platiť' mesačné-splátky (t.j ku. dňu o'dobratialvrátenía vozidla, ak nie je písomne dohodnutélook) a cenou, za ktorú sa motorové vozidlo odpredalo, plus náklady na opravu motorového vozidla. súvisiace isuveden-im motorového vozidla do stavu, z'o'dpoved-ajúcemu veku a odjazdeným kilometrom alebo .plus hodnotanadmerného opotr'ebenía, vyčísIe-nétto nezávislou odbornouorganízáciou. Nájomca je. dalej povinný z'á'pĺlatíťpienajímatelovi poplatok za predčasne ukončenie .zmluvy vo výške- uvetlenej v sadzobníka: poplatkov .prenají'inateľa,l'zverejnenom na wwwvwlssk.

__ V prípade. že'Zmluva končl predčasne" z dovodov uvedených v odo. 2. p'ísm. a.) a bj, a ods. 4. plant. 'aj tohto člá'n ku.
'pričom 'nájomca resp. 'povinná osoba nevráti prenajatá vozidlo prenajímatel'oví a prenajímateloví nebude umožnené
-odobr'atie motorového" vozidla., resp. prenajímateľovi sa nepodarí nájomcoví odobrať. motorové vozidlo, je prenajímateľoprávnený od nájomcu vyžadovať nahradu Škody, ktorá 'sa pre účely tejto Zmluvy vypočíta ako účtovná zostatková .cenamotorového vozidla ku dňu ukončenia: povinnosti n'ájomcu platiť mesačné splátky_(t_.j._ku dňu-obdržanía' záverečnej_'spl'ávy o nemožnosti odobrat'- vozidlo, resp. vrátiť h'o prenajímateľoví od prenaj'ímateľpm splnomo'on'enej osoby k_odopratíu. vozidla). Nájomca je ďalej povinný zaplatiť prenajímateľoví poplatok za predčasné ukončenie zmluvy voívýškeuvedenej v sadzobnlku poplatkov prenajímateľa, zverejnenom nawwwvwíssk.

j V. prípade, že Zmluva končí predčasne z--do'vodu preukázateľne] krádeže motorového vozidla.. sa pre účely tejto Zmluvy:škoda vypočíta a prenajímateľ je oprávnený 'si jej náhradu od nájomcu vyžadovať ako rozdiel medzi účtovnou
*:Zo's'tatkovou cenou motorového vozidla a prijatým poistným plnenírn za odcudzené motorové vozidlo.. Nájomca je dalej
povinný zaplatiť prén'ajírnat'eľovi poplatok za predčasné ukončenie zmluvy vo výške uvedenej v sadzobníku poplatkov
Eľpterl'ají'm'ateľa, -zverejnenom na wwwvwfssk a alikvčtnu časť prenajl'mateľom .zap'lateného registračného poplatku.
Prenajímateľ má právo uplatniť si voči nájomcovi aj DPH, ktoni si Prenajímateľ uplatnil .pri 'obetaraní motorového vozidla.
'v pripade, že Zmluva. končí predčasne z dôvodu úplného: zničenia vozidla (totálna havária) s'a pre 'účely tejto ___Zmluvy
šie-kotla vypočíta E Prenajl-mateľ je oprávnený 'si jej náhradu od nájomcu vyžadovať ako rozdiel medzi účtovnou
-zostatkovou cenou vozidla ku dňu ukončenia'povin'nosti n'ájomc'u platiť mesačné splátky podľa vyššie uvedeného a
zároveň cenou, za klon] sa o'dpredal vrak, od ktorej sa odpočíta prijaté poistné-plnenie z-títulu.-tejto poistnej udalostí.
Nájomoa- jo dalej povinný zaplatiť' prenajímateľovi _po'platokza predčasné ukončenie. .zmluvy vo výškeuvedonej v
.sadzobníku poplatkov pre'najl'mate'ľa, zverejnenom na www.vvrfs._sk a -alikv'čtnu llèrltsťV pre'najimateľom z'aplate'ného
registračného poplatku.

iv pripade, že stav skutočne najazdených kílor-netrov'ku dňu vrátení'aľodobratia vozidla prekroči"'zmluvne' určený'íroč'ný
limit km alebo celkový límlt km .po.čae'='trv'an'ija.lzmluvy'(--s použítím výpočtu uvedeného v čl'. I_|I. odo. -9 p'lsm.ajĺ1-týohto_iJZPON,j .prenajímateľ vyfaktú'ruje nájom'o'ovlĺ o'enu za' 'naviac najazdene -kríi uvedenú v 'jednotlivej čiastkovej-zmluva 'o
"nájme. '
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g) v pripade predčasného ukonćerti'a.Zmluvyje. n'ájo'nioaú povinný zaplatiť pranaj'ímatslovl '..sŠ-to névy'účtova'ná části-poistného. na povinné'zmluvrré poistenie. najmä-ak vpfiebehu príslušného' poistného' ob.dobi'a.f-do'áld k poistnej' ud'aléatij.ktoré náklady zaplatil prenajímateľ na začiatku roka na ool'ý roka nájomoovi ich zakalkuloval vzpravi'delnýsh mesačnýchplatbách nájomného v zmysle Zmluvy.
fi) V' .pripade predčasného ukončenia Zmluvy je' nájomca povinny uhradiť prenaj'ímateíovi všetky náklad-y prenáji'mátéíá.-súvisiace s pre'dčasoym ukončením Zmluvy a to najmä' odťah. parkovné. atd. Prenaji'm'atet 'má provozupraviť-výjydčatvyjškyškody pri predčasnom ukončení Zmluvy .ovšetky dane. poplatky Ia náklady, s'úvislaoe s prédčásný'rn ukončenímZmluvy. ktorých vznik nemohol 'predpokladať ku dňu podpisu tejto Zmluvy a týchto VZPON.
oh) V pripade predčasného ukončenia Zmluvy vyhotoví prenajímateľ po obdržaní poistného plnenia.- za odoudz'ené alalaoouplne zničené vozidlo. .sumy za odpredaj vraku alebo sumy za odpredaj odo.bratého (vráteného) vozidla- v termine" do 9Udn'l' finančné vyrovnanie, pričom nájomca súhlasí s tým. aby prenajímateľ v- tomto finančnom vyrovnani vzájomne zahrnul'všetky prenajímatel'om nárokované čiastky (i premíčan'é ) a čiastk-y v prospech -n'ájomcu Pre'najíma'tel' je oprávnenývyhotoviť finančne vyrovnanie aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy. kedy nájomca nevrátiljpronajate vozidloprenaji'matel'ovi a prenaj'imateiovi nebolo umožnené odobrair'e motorového. vozidla, resp. prenajímatel'ovijsa nepodarilo.nájomsovi odobrať motorovévozidlo. Prenajĺmatel' vyhotoví fi'nančnévyrovnanie v. termine du 9D. 'dní odo. dňa obdržaolá--záveračnej správy .ojnernožnosti odobrať vozidlo od predaji'rriateľom splnomoonenej osoby k o'dobratiu. vozidla.

Finančné vyrovnanie pozostáva .z nasledovných položiek:
=-= dlh'n'ájo'mou do 'prerušenia Zmluvy (v tom dlh =_nájomou na :mes-a'čnyoh sp'l'átksoh' [vrátane DP-Hj. úroky z Čomeškan'iĺa'v:zákonnej výške.- náklady prenajimatoíaspojené 's mimos'údnym Ivym'áha'rtím a' ostatná náklady do 'prerušenia Zmluvy _a1:. H
-‹~ náhrada 'škody - sumynákladov'na. opravupredmetu nájmu, kalk'ulov'anýoh'na základe odläoroé'ho posudku napr.-spol.:iSlovDEK_R_A. alebo inou nezávislou. spoločnosťou 'v oblasti vykonávania odbornych pooudkov v oblasti osenovaol'a.vozidiel, a .to nad rámec bežného opotrebo'nia zodpovedajúceho. počtu 'najazdených kilometrov. Rámeo bežného._opotreben'ia jestanoveny a' znázornený na- základe- pr'avidiel Volkswagen koncernu v Katalogu poškodení. 'ktorý-je"súčasťou Driver setu vodiča.
- náhrada škody vypočítaná-.:podľa adsl-65. tohto článku _ _
*~ *Pflulfllvlš 'Ze PľeůůflSfl-Éf Ukflnůeflié' 2mm? *O VÝšHĺB'U'v-Blloéol'v'áŕldłťehelkv olotkov."p1rs_nojlmatotaz._Izzverejnonomflna.wowvwfssk ' ' '
- .čiastka za naviac :najazdené km v zmysle. ods. 6. tohto 'číánIo-I.
_ fp'ri'padné ostatné náklady v zmysle. eos. 6 tohto článku _
- vfpripade krádeže vozidla má Prenajírnatet práva uplatnit-si-vočií=i'nájo'rnoovi-aji'BPHy ktorusl -Prana'jjtna'taí'iuplatnil .priobstaraní motorového vozidla.

'j)_' Ptenajin'iato'í'je oprávnený vyhotoviť fi'oanč'né vyrovnanie k ukončenej' Z-r'riluve z dovodu krádeže motorového vozidla.alebo totálne] havárie v zmysle vyššie uvedenom .aj v pripade. že v obdobi" do 90 dni od .obdržania uznesenia- polioie o'prerušení trestného stíhania. alebo od obdržanía potvrdenia poisťovne o totálne] 'havárii motorového vozidla nedôjde k
:poukázaniu poistného-plnenia na účet prenajímatel'a . alebo k potvrdeniu. poisťovne o .neposkytnutí poistného. plneoia zpredmetnej poistnej udalosti. V pripade. že. prenajímateľ po 'takomto vyhotovení flnančného' vyrovnanie obdrží poistné
plnenie odfpoist'ovne, dojde kdoda'točnej úpravo'finan'čného vyrovnanie-so zohíadnením prijatého poistného plnenia.

' VlilRiflrlneuíeťleňenieZmluvy
. 'K riadnemu uko'nčeniu Zmluvy dojde uplynutím 'doby nájmu. Zadel'í uplynutia..doby nájmu.. na ktoru bola Zmluva uzavretá. sa

považuje kalendárny deň rovnajúoi sa kalandáĺrnomu dňu.. prevzatia vozidl'apoola protokolu o odovzdá-'ní a prevzativozidlafna'ptotokole plus doba nájmu. (Príklad pre-výpoéétz-ak došlo Kzíu'll'ovzatiu--vozldla 12. u.1:--..z:20.1.:81pridobe o'ájr'nu 24 m'e'siaoov. doba
iitá'j'jjnu 'končí-12. .01. 2020.). |||||||
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2. Po uplynutí doby nájmu je nájomca povinný-'prístavíťivożidlo v deň riadneho ukoneenía-Zmluvyłpcclľĺafods. 1.. tohto -čláhk'u 'a tedo sídla prenajímateia, prevádzky dodávateľa alebo -eídlalprcvádzky spoločnosti SlovDEKR'A'ale'bo inej prenajímateľom_poveren'ej odbornej spoločnosti, ek sa nájomca -a prenajímateľ nedohodnú inak; Nájomca je 'povinný vozidlo vrátiť'v stave-Zodeovedajúoom veku a počtu najazdených kilometrov podľa pravidiel a .štandardov koncernu Volkswagen podľa Katalogupoškodení, ktorý tvoríisúčast' Driver setu a so všetkými príslušnými dokladmi. V prípade, že vozidlo nezodpovedá' veku za'počtu najazdených kilometrov (podľa Katalogu poškodení - Driver set) ,_ je povinný sám a n_a vlastne 'náklady zabezpečiťojaravu a uvedenie vozidla. do zodpovedajúceho 'stavu v zmysle vyššieuvedeného. D odovzdanl a prevzatí 'motorovéhovozidla sa spíše Protokol, v ktorom sa uvedie podrobne technický _stav preberaného a odovzdaného motorového vozidla apočet'najazdených kilometrov. V prípade; Že nájomca-pred odovzdaním vozidla nezabezpeči' uvedenie motorového vozidla.do (stavu zodpovedajúoemu 'veku a počtu najazdených kilometrov v zmysle tejto' Zmluvy' (Katalog poškodení - Driver-set), jeprenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu náhradu Škody vo výške sumy potrebnej na opravu-:predmetu nájmu podlaodbomého posudku v závereenom vyrovnaní. '
3-. Po' uplynutí doby nájmu __(najskor však po vrátení'vozidia zo strany nájomcu.'prenajímateľovij vyhotov'i--prenajímateľ v terminedfoi9£l dni odo dňa vrátenia vozidla záverečné vyrovnanie, pričom nájomca súhlasí st'ým, aby prenajímateľ vtom-tozáverečnom vyrovna'ril' zahrnui všetky prenajímateľom nárokované. čía'etky __(i- 'premlěanéj Cenu 'za-'naviac najazdene km zostrany nájomou oproti meximálnemu celkovému limitu kilometrov'v zmysle. Zmluvy, :poenajímateľ zahmie "do predmetnej-mzáverečného vyrovnanie..

Záverešne--vyiovnanie pozostáva z-nasledovných položiek:
- dlh nájomcu do ĺčasu riadneho ukončenia Zmluvy '('v tom' dlh' nájo'li'lcu 'na mesaenych splátkách [vrátane _DP-H]___:..araj< z;omeškania v zmysle článku VI., odo.. 4. týchto-VZ'PON, náklady;pr-,eoojľinałel'ezsoojenéz1?s-:'_mimocádnym vyrnáha'nrm a:ostatné náklady do času- riadneho ukončenia Zmluvy a pod. j '
1- 'i'šiastka za naviac najazdene km v zmysle-tejto Zmluvy
- náhrada Škody - sumy nákladov' na opravu-predmetu nájmu, kalkulovaných'na základe-odborného posudku napr. ieeol. --SIovDEKR'A. alebo inou nezávislouspoločnosťou. v oblasti'vykonávania odborných posudkov v oblasti oceňovanievozidiel, a to nad rámec bežného opotrebenia zodpovedajúceho: Počtu. najazdených kilometrov. Ria-mac' bežného_opetrebenia je stanovený a znázornený na. zaklade pravidiel Volkswagen koncernu v Katalogu poškodení, ktorý' tvoríprílohu Driver setu. '
.. .ostatne náklady, náhrady, sankcie, pokuty, nadmerne' opotlťebcvanle; poplatky- a-"lne-afinančhe nároky prenajímatela vzmysle tejto Zmluvy a VZPDN ,

4. Lll pripade, že nájomca si nevysponada- k termínu uplyn'utia doby nájmu všetky svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy atýchto VZPON , prenajímateľ zabezpečí-'prvým dňom Í( vrátane tohtodňa j po .uplynutí doby 'nájmu-'povinne zmluvne poistenie-metorcvéhojvczidla -ako'aj havarijné poistenie v príslušnej poisťovni proti všetkým rizikám tj, havária (poškodenie), totálnahavária ( zničenie), krádež, žívelná udalosť, vandalizmus-ai;pod. pre územie celej Europy. Nájomca je povinný uhradiť tietonáklady prenajímatelovi v plnej výške.
5. 'v prílifltle oneskorerrého vrátenia motorového vozidla. v 'rozpore- s" uatanoveniarnlv zmysle odo-i 1'. aleboods. 2. É'tohto článku,.prenajímateľ má právo' žiadať od 'nájomcu za každý začat'ý kalendárny-meoiec-omeekania fsa-"nájomcu s vratením' vozidlazmluvnú pokutu vo výške mesačnej splátky.

3:.: ._Nepnstavenie (nevrátenie) motorového vozidla. prenajímateľovi v súlade s ods. 2. tohto 'článku sa považuje za neoprávnene'používanie cudzieho motorového vozidla v zmysle ustanovení Trestného zákonaso zodpovednosťou nájomca za prípadnú:'šĺkodu spôsobenú na vozidle po tomto ukončení Zmluvy (pokiaľ sa zmluvne strany 'nedohodnú inak).V takomto;prípade jeprenajímateľ oprávnený súčasne uskutočniť úkony v zmysle čí. VII. ods.l 5 plsm. b') týchto VZPON- a: to na náklady nájomca.

1'. V zmysle čí. 13a ćl. 14 Nariadenia Europskeho parlamentu a rady_jEÜ)_.20"1_6/6_7_9.c ochrane: fyzických osob pri spracovaní
.osobných údajov o voľnom pohybe. takýchto' údajov (ďalej iba ako ,_.:Nariadenie'Fj VWFS poskytuje-dotknutej osoeeiefovm'ácie':ofzspjracúvaní jej osobných údajov.
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IE. vwFS zbiera osobne údaje priamo edt 'dotknutej osoby.- niou. s'pl'ñdrnoo'rtenej osoby alebo: jej .zakon-neho zaistooeu'otos-trednioorom riadne poučených osôb koaaj'ů'cich 'na zaklade poverenia. VWFS alebo prostrednictvom Spmsoedlrovateta.äs'ktorým VWFS uzatvoril sprostredkovateľskú zmluvu a' ktorý je povinný dodržiavať nim definovaný štandard ochrany.osobných údajov (zozna-m'ajalebo kategorie spros-tredkovatel'ov a prijemcovje dostupný na: wwwvwfsskľÛÛUj alebo.prostredníctvom webovej stránky vwFS alebo prostredloictvomesobneho alebo poštoveno 'doručenia 'na .adresu VWFS. V'-prlpade osobných údajov deti do 1'6 rokov získava. VWFS osobne' údaje od osob, ktoré sú nositeľmi jeho -rodloovských práva.'oovi'r'most'i'l
3 Spraejúvanie- osobných údajov sa vykonáva .na úeely predzmluvnýcha zmluvných vzťahov na* základe či. 6 ods.. 11 platil. o).Nariadenia. Ďalej bude VWFS spracovať* tieto osobné údaje za účelom dalších povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného-vzfahu so zákazníkom na základe osobitných predpisov, Nariadenia alebo súhlasu., ak dotknutá -os'ob'ast'lhlas' VWFS udelilana-'vopred vymedzený účel a dobu trvania súhlasu. VWFS bude osobne údaje dotknutej osoby spracúvat' v pripade, akfyzická osoba doručí _.podnet.(žiadost'. sťažnosť. reklamáciu), ktorý bude musieť VWFS prešetriť a poskytnúť -oaňho odpoved.:Osobné údaje dotknutej osoby sa budú spracovať za účelom oprávneneho záujmu VWFS (napr. vyhodnotenie bonitýdotknutej osoby, vedenie zoznamu dotknutých osôb, ktoré boli Prevádzkovateľom vyhodnotené ako vysoko rizikove) nlázaklade či. _B ods. 1 'pier-n. f) Nariadenia. Spracovanie osobných údajovjezàkonnou požiadavkou, 'ako aj poziadavkou._,ktoràje potrebná na uzatvorenie. zmluvy. V zmysle § 3'1 ods. 7 zákona č. 18612009 2.2. VWFS nesmie dotknutej osobe poskytnut'floanč'ne.sprostredkovanie, 'akd'otknu'tá osoba neposkytne svoje osobne' údaje v rozsahu stanovenom týmto zákonom.
ĺe. Záznamy obsahujúce osobne údaje dotknutej osoby budú .uch'ovávan'e podľa typu záznamu v zmysle' registratúrneho piano'VWF$. Záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu budú' archívovane 10 rokov bud od vykonania .obohodu alebo 1.li- rokov odskončenia' zmluvného vzťahu na základe zákona č. 297l2008 Z. z. o ochrane pred legalizáoiou príjmov z trestnej činob's't'l a _oochrane pred-.'fin'ancevanim terorizmu. a' o zmensa- doplnení niektorých zákonov 'v znení neskoršíoh predpisov. U'čtovnezoznamy budú' archívovane minimalne 10 rokov nasledujúcich po roku.l ktoreho sa týkajú v zmysle § as cda. Szalronaż .o43-1ľ2002 Z.z.
5:. Dlotknutá osoba ma právo požadĺo'v'ať'od VWFS prístup k osobným údajom' týkajúcim sa dotknutej osoby a pravo; na-ishopravu alebo vymazanie alebo .obmedzenie spracúvania.,- ale'b'o- právo' n-ami'e'tat' 'proti s_pracúvaniu.._ ako: aj para-vo'I naprehosn'osť údajov. Dotknuitáosoba má tiež právo odvolaťsúhlas., ktorý VWFS udelil,"alt_je spracúvanie založené-na stánku 6ods. 1 pisat. a) alebo na článku. -9 ads. 2--ptsm. a), :bez toho, aby'to malo vplyv na zakonnosť spracúvania založeheho' nasúhlase .udelenom .pred jeho odvolaním. Dotknuté osoba má pravo podať sťažnosť dozoroému orgánu. ktorým je U-raíd naochranu. osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 821 07 Bratislava .27.
6.. VWFS informuje dotknut'ú osobu, ktora je fyzickou osobou..że'ľpodl'azákona- 'o spotrebiteľských úveroeh je povinný poskytnúťjeho údaje a údaje-'o jeho spotrebi'le'ľskom úvere bez jeho súhlasu do elektronického registra spotrebiteľských úvorov._ ktorýĺvedie Non-Banking Credit Bureau. záujmové združenie právnických osôb wwwnbcbsk. Veritel' má povinnost' svynalož-ettlm.odbornej starostlivosti aa účely posudzovania schopnosti-spotrebiteľa splácať spotrebitelsk-ý úver získavať a účelne-využívaťúdaje o spotrebiteľských úveroch z registra spotrebiteľských úverov. VWFS vykonava-automatizované. rozhodovanie. vrataneprohlovanla. k'tore'- je nevyhnutné'na uzatvorenie zmluvy s. dotknutcu osobou.. Dotknut-à osoba má právo na. ľudský zásah zo.'-strany prevádzkovateľa, vyjadriť-svoje stanovisko a pràyc 'napadn'l'l'ť rozhodnutie.
ř. V pripade otázok v oblasti ochrany osobných údajov VWFS může dotknutá osobe zaslať :svoje o'tfazlry alebo podnety_ zodpovedne] osobe na: I ._ r@vvvf_s.skf.

:-rr-:l_r.o"": hy:* '

1-. Nájom'ca súhlasí. že prenajímateľ je oprávnený preveriť'hospodárske- a majetkové' pomery hejomcu.z-.-Za týmto -ú'ee'lorn safråjomca' zaväzuje umožniť prenajímateľovi -nahliadlou'ť do svojich obchodných 'a účtovných dokladov v rozsahu obvyldom preEdañove- výkazníctvo. Prenaji'mateľ'sa zaväzuje použiť-I'tiato- inlorm'áciolen pre via'st'núp'd'trebo.
_2. "Prenajima'teľ -je- .oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy :presvedčiť Sa o riadno'm-'*tech_n'iolrom stave. moto'rovehe vozidla-a-o dodržiavaní ostatných zmluvných povinností zo strany najemno.

Zr'oluve1 .alebo adrese posledne nahlásenej-uàjomccm prenajímateľovl. V pripade neprevzátla zásielky na tejto adreseł aa

Zà-Šiełka považuje Za dümöenú- uplynutím 'ehm 'la-'Prevzatie -Z'äeĺß'kr V Zmy'ãlfi Príslušných Predvis'ov Pre doručovaniejedenia serie-'vis alałvbv Sa Zealalke Považuje aa dvrvůvflvl velením żàv'lellv Prenaiimarardvi. doručovaoei naterove-vi :na
'.oidaťahoval. '

otoovst strona tãrtß AaoHEF

|||||||
|| III

I | |||
|||||||

| II ||
||||I|

|||||
mm

“



.HQ-HmmmFlna'n.í---' *§55 --..:z.....io-E.5
THE ir's-'v T'._of=vñío'eitrrv

4. Nájomoa dáva tymto súhlas-,_ aby prenajímateľ použi! pre svoje.. potreby údaje o riãjon'loovi'iako i ÍL'Ťi-dajel-týkajúleef'aa- ptevåiäż'ky-predmetu nájmu i napr. v-súvislesti's používaním .-tja'nkovaoi'ch kariet a pod.) vratane práv prenajímateľa na doruoovanie inu-sl.tým spojených dokumentov alebo io'h kopií od 'nájomcu alebo treti'oh osö'b..-Siúčeerte nájom'oa dáva týmto' suhlas, atiy v.pripade'- porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a VZPON{aajmä Z Článku Vll._), je prenajímateľ oprávnený'zoznámiť a zverejniť .tieto skutočnosti a údaje o h'ájomaovi tretím oãobam.
3.5. Zmluvné strany sa dohodli. že právne _ükony nir'n'i navzájom uskutočňované, ako napr. uzatvorenie, podpísanie zmluvnej'doku'r'nentáoie'ako aj zmeny a dodatky Zmluvy a tychto VZPON, ktoré majú mať písomnú-formu můžu zmluvné' strzaiiy na;základe Dohody o elektronickej forme právnych 'úkonov vykonať'aj využitím viditeľneho digitálneho podpisu. (tzv. ,biamstriekýp.o.dpis“), ktorý umožní určenie podpisujúoaj osoby _.zaohytení-m az'aznamenanim o. i. rychlosti, tlaku, sklonu a dalšieh.parametrov jej podpisu. Takáto forma vlast-noručneho podpisu sa v súlade s-ust'anoveniin § 40 ods. -4 zákona o. 4Ûi196je Zb.toboiansky zákonník. považuje za písomnú formu právneho úkonu a-zmluvné. strany podpisom tejto dohody potvrdzujú ioh''súhlas s takouto formou v ich 'právnom vzťahu. V prípade, že. zmeny a dodatky k Z'rgnluvega VZPON predkladá nájomeoviprenajímatel_,__ tieto. sa považujú pre nájomou za záväzné i za predpokladu, že nájomca do 16 týždňov od ich doručenia zostrany prenajímatel'a nevyjadrl' písomným doporučeným listom prenajímatelovi svoj nesúhlas-.s .obsahom zmien a dodatkov-alobo ich časťami. Pre podmienkydoručovania -zmien _a dodatkov platia ustanovenia odo. 4. tohto článku.
6-. Zmluvné-strany sa dohodli, .že právne vzťahy a právny režim "fungovania vzťahov vo veciach. v tejto' Zmiuve aZPlli!n_eppravenyoh, sa-v súlades' ustanovením'ã 262 Obchodného zákonníka riadia- Obchodným ,zá'konnikorn'.
Í, Elbje zmluvné strany vyhlasujú', _šže obsah "týchto VZPON 8.2- ki'nii'n' prislúchajúoimí zinluvai'nija prllahami ,zaujat- jaane, určitá aZrozumltei'ne že závazky z VZPON preberajú nie v' tiesrtílani sa napadne- novýhodnj'ioh .podmienok _a zaväaujiíilea-zleh piata.
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