
ZÁKLADNÉ PODMIENKY: 

K zapožičaniu vozidla je potrebné: 

• Fyzická osoba (nájomca aj vodič) – predloženie platného dokladu totožnosti, vodičského 
preukazu, záloha, vek minimálne 21 rokov, držiteľ vodičského preukazu 12 mesiacov 

• Právnické osoby, firmy (vodič preberá a firma je objednávateľom služby) – predloženie platného 
dokladu totožnosti vodiča, vodičského preukazu vodiča, fakturačné údaje firmy, záloha, vek 
vodiča minimálne 21 rokov, držiteľ vodičského preukazu 12 mesiacov 

 

OBJEDNANIE: ( PO – PI: 07,00 – 17,00 ) 

 

• On-line formulár – pri vybranom vozidle zvolíte možnosť REZERVOVAŤ VOZIDLO, po otvorení 
formulára vyplníte potrebné údaje 

• Telefonický kontakt – 043/401 12 22, +421915877003 

• E-mail – rent@amplusmt.sk 

• Objednávka musí obsahovať dátum,  čas prevzatia a  vrátenia vozidla, osobné fakturačné 
a kontaktné údaje 

 

PREVZATIE  A VRÁTENIE VOZIDLA: 

• našu prevádzku  nájdete v Košťanoch nad Turcom okres Martin 

• čas prevzatia a vrátenia vozidla je možný v PONDELOK – PIATOK od 07.00. do 16.30 
 

PLATBY: 

 

• všetky ceny v našom cenníku sú aktuálne a neúčtujeme si žiadne skryté poplatky za doplnkové 
služby 

• zaplatenie zálohy môžete vybaviť aj on-line – prevodom na náš účet 

• zaplatenie je možné aj osobne v hotovosti alebo kartou pri preberaní vozidla 

 

VOZIDLÁ: 

• uspokojíme väčšinu Vašich prepravných požiadaviek  - v našej ponuke nájdete osobné autá, 
úžitkové vozidlá aj minibusy 

• väčšina našich vozidiel nie je staršia ako 24 mesiacov. Všetky vozidlá sú skontrolované, pravidelne 
servisované v bezchybnom technickom stave  

• vozidlá vždy odovzdávame čisté, pri vrátení to nepožadujeme (extrémne znečistenie vám 
samozrejme musíme naúčtovať) 

• vozidlá sú vybavené povinnou výbavou podľa Slovenskej legislatívy,  

• vozidlá majú zaplatený diaľničný poplatok len v SR, zahraničné poplatky znáša nájomca 

• vozidlá odovzdávame vždy  s plnou nádržou paliva, to isté žiadame pri vrátení od nájomcu 

• vozidlá sú pred prenájmom kontrolované ( tiež olej a náplne ) 

• vozidlá odovzdávame vždy so sezónnou náplňou do ostrekovača v objeme 1,5l,  



• vozidlá sa snažíme servisovať podľa inštrukcií výrobcu, preto je potrebné nahlásiť nájazd vyšší ako 
2000 km, prípadne nás bezodkladne kontaktovať ak bude servisný úkon vozidlo požadovať 

• za technické údaje, ktoré pri vozidlách uvádzame neručíme, keďže sú to údaje poskytnuté 
výrobcom 

 

POISTENIE: 

• vozidlá sú poistené na škodu spôsobenú iným účastníkom  (PZP), kde je plných 100% hradených 
poisťovňou 

• vozidlá sú poistené pre prípad havárie, odcudzenia, poškodenia čelného skla, totálnej škody 
a živla so spoluúčasťou minimálne 165,- EUR a max 5% pri škodách, ktoré presahujú sumu 3300,- 
EUR, to znamená, že v prípade vzniku škody na vozidle (vinnou aj nevinnou) počas prenájmu 
znáša túto spoluúčasť nájomca 

• v prípade vzniku malých „kozmetických“ poškodení do 165,- EUR vie nájomca požiadať o priamu 
opravu vozidla, kde mu bude účtovaná reálna cena opravy 

POKUTY: 

• na Slovensku máme objektívnu zodpovednosť a za všetky pokuty počas prenájmu je zodpovedná 
nájomca – vodič, preto treba rátať že všetky pokuty a náklady s tým spojené vám budeme 
refakturovať 
 

ASISTENCIA: 

• našim klientom poskytujeme 24 hodinovú telefonickú asistenciu v prípade vzniku poruchy alebo 
škodovej udalosti na vozidle 

• v prípade vzniku poruchy presúvame túto povinnosť na celoeurópsku asistenciu výrobcu vozidla, 
ktorá je povinná zabezpečiť opravu vozidla v najbližšom servise výrobcu, tiež odťah do servisu, 
náhradné vozidlo ak to je možné, prípadne iný druh dopravy, prípadne ubytovanie 

• našim klientom garantujeme na území Slovenska poskytnutie náhradného vozidla v pracovnej 
dobe našich pobočiek (neplatí v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky a zmluvy o nájme) 
 
 
 

 

 


