NAJEM KOMBI VOZILA – SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA
Podjetje Koflersport, športna agencija, Gregor Kofler s.p. daje najemniku kombi v uporabo v skladu s
sledečimi določbami in pogoji, s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrdi s podpisom Pogodbe o
najemu vozila.
POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA
Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven OSEBNI DOKUMENT, VOZNIŠKO DOVOLJENJE in
POTRDILO O PLAČILU, s katerim dokaže, da je vozilo rezervirano in plačano. Brez izpolnjenih navedenih
pogojev najem ni možen.
SPLOŠNI POGOJI
V nadaljnjem besedilu najemodajalec, izposoja vozila po naslednjih določilih in pogojih:
POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZIL
1. NAJETO VOZILO SMEJO VOZITI:
a.) osebe stare nad 23 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti (oz. ki ustrezajo veljavnim
pogojem zavarovalnice);
b.) pooblaščene osebe.
2. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO OZ. VOŽENO:
a.) za plačilni prevoz potnikov in blaga;
b.) za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil;
c.) za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta;
d.) za nadaljnji podnajem tretji osebi;
e.) če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil;
f.) če vozilo ni v voznem stanju oziroma je preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom;
g.) nad dovoljeno hitrostjo;
h.) v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);
i.) za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi;
V primeru kršenja teh določil in pogojev se najemnik obvezuje, da bo povrnil nastalo škodo; višino škode
določi tretja oseba oz. je opredeljena na podlagi cenilca ali računov za izterjavo prekrškov.
3. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA:
Vozilo je v času trajanja najema neodtujljiva last najemodajalca, ki ga najemnik prejme v brezhibnem stanju
z zakonsko predpisano opremo in potrebnimi dokumenti. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju,
v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju. Ob najemu se izpolni prevzemni zapisnik.

Ob vrnitvi se s primopredajnim zapisnikom se ugotovi stanje kombija. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in
poškodbe se vpiše v prevzemni zapisnik in obračuna v skladu s Pogodbo in splošnimi pogoji oz. se najprej
koristi varščino v višini 200€. Kar je večja škoda, ki je ugotovljena zaradi materialnih prometnih nesreč ali
kakršnihkoli naknadnih poškod vozila se obračuna še dodatno. Višino škode določi cenilec.
V primeru, da se vrne neočiščeno vozilo, se stranki zaračuna čiščenje vozila v višini 30€. V primeru, da je
potrebno kombi globinsko očistiti (polit in madež) znotraj se najemniku zaračuna 50€.
4. NAJEM:
Najkrajši najem traja 6 ur. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas, se tisti dan obračuna kot
celoten dan. V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom
najemne pogodbe o tem obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo soglasje. Podaljšanje se izvrši v
Koflersportu v Sloveniji. Oseba, ki prevzame vozilo in podaljša pogodbo, s tem postane osebno odgovorna
za plačilo najemnine skupaj z osebo, v imenu katere je vozilo prevzela. V primeru neizpolnitve tega pogoja
se šteje, da si je najemnik protipravno prisvojil kombi in ga bo podjetje Koflersport, športna agencija,
Gregor Kofler s.p. prijavilo pristojnim organom. Vsak dan zamude vračila vozila v primeru da Koflersport ni
seznanjen s podaljšanjem najema vozila, se obračuna dvojno po ceniku za posamezno vozilo.
Cenika najema vozila je v prilogi Splošnih pogojev najema in Pogodbe o najemu.
5. KILOMETRINA:
Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem
števcu kilometrov. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe pečata oz. kilometrskega števca
obvestil najemodajalca, od katerega bo dobil vsa potrebna navodila. V nasprotnem primeru bo
najemodajalcu plačal za vsak dan uporabe vozila po veljavnem ceniku, ki je priloga Splošnih pogojev, 300
km. Dnevni limit prevoženih kilometrov je 300km. Vsak nadaljnji kilometer se obračuna po 0,10€.
6. VZDRŽEVANJE:
Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo in redno preverjal stanje olja v motorju in hladilne tekočine,
zavorne tekočine ter zračnega tlaka v zračnicah.
7. OKVARE:
V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem obvestil najemodajalca, ki mu bo na osnovi informacij
posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno
menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan
način, najemodajalec stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja
navodil najemodajalca, bo v celoti poravnal najemnik.
8. GORIVO:
Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in tako tudi
vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške
polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku.
9. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST:
Vozilo ima obvezno avtomobilsko zavarovanje, kasko zavarovanje in zavarovanje proti kraji. Zavarovalna
polica je priložena v vozilu.

Pri uporabi vozila po določilih in pogojih najema, je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo
za škodo proti tretjim osebam. V primeru škode, izgube oziroma kraje vozila ali njegovih delov, kot tudi v
primeru požara, je najemnik v celoti odgovoren za najeto vozilo. Prav tako je najemnik odgovoren za
poškodbe: notranjosti vozila (poškodbe, ki nastanejo v notranjosti vozila in niso posledica prometne
nesreče, najemnik plača v celoti), avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev
ter poškodb na podvozju vozila.
Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti - razen v primeru
podaljšanja pogodbe - lastnik ni odgovoren za prometne nezgode, ki bi jih imel najemnik in te veljajo kot
najemnikove osebne zadeve.
Najemnik je neomejeno odgovoren:
a.) za škodo povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola ali mamil povzročil on ali od njega
pooblaščen voznik (dodaten voznik).
b.) za škodo povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti (npr. zdrs s ceste zaradi neprilagojene vožnje
glede na razmere na cesti).
c.) v kolikor voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.
d.) v kolikor je voznik pobegnil s kraja nezgode.
e.) ter v primerih, ko je najeto vozilo vozil nepooblaščeni voznik; ko je voznik vozil za prepovedane namene;
ko je naloženi tovor poškodoval vozilo ali je voznik vozil nestrokovno.
Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegla
zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za vozilo oziroma ostalo škodo, ki je
zavarovalnica ne krije.
V primerih poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da po končanem
najemu poškodbe zapišeta v primopredajni zapisnik. Višino škode določi cenilec. O povzročeni škodi
obvesti najemodajalec najemnika, ki je zanjo v celoti odgovoren. Višina doplačila se izračuna na podlagi
varščine in preostale višine ocenjene nastale škode.
Prav tako je najemnik odgovoren, če prekorači dovoljeno hitrost in račun pride naknadno na najemodajalca.
V tem primeru Koflersport poda ugovor v skladu s pravnim poukom iz plačilnega naloga, navede kdo je vozil
najeto vozilo in kot dokaz priloži pogodbo o najemu.
10. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE:
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice s
tem, da:
a.) bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil.
b.) ne bo priznal krivde tretjim osebam.
c.) bo poklical agencijo Koflersport in jo obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna.
d.) ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne bo zavaroval in umaknil na varno.
e.) bo v primeru nezgode s telesnimi poškodbami obvezno in takoj poklical ter počakal policijo, morebitnim
poškodovanim pa nudil prvo pomoč.
f.) bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil
najemodajalcu
Če najemnik ne bo postopal v skladu s temi določili in pogoji, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi
zaradi tega nastala najemodajalcu.
V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačen prevoz z
mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).

11. IZGUBA LASTNINE:
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem
vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s izrecno odreka
vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.
12. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV:
Najemnik odgovarja in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov,
nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov.
13. PREPOVEDI:
Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega.
Kajenje je v vozilu prepovedano. V primeru kajenja se zaračuna kazen v znesku 200 EUR.
Izguba registrskih tablic, ključev, ali obvezne opreme se krije iz zneska varščine.
V vozilo praviloma ni dovoljeno voditi domačih živali, razen v primeru posebnega dogovora, ki se zabeleži in
je priloga k pogodbi.
14. PLAČILA, ZAMUDA, JAMSTVO, STROŠKI:
Plačilo najema: 1/3 dni zneska najema se plača takoj ob prevzemu skupaj z varščino vozila.
Najemnik se obvezuje, da bo plačal preostali obračunani znesek takoj ob vrnitvi vozila. V primeru, da
najemnik tega ne stori se prištejejo še zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil izterjanih po
dogovorjenem roku se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa
neplačane najemnine.
Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh
pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh
naslovov morebiti nastali.
Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge
izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in
pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati
nikakršnih stroškov.
Podjetje 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.
15. VARSTVO PODATKOV:
Podpisani na najemni pogodbi se strinja, da sme najemodajalec:
a.) uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki
izhajajo iz pogodbenega razmerja,
b.) njegove podatke po potrebi posredovati zavarovalnici, poroku, ustreznim organom in sodišču,
c.) pri pristojnih državnih organih in institucijah opraviti poizvedbe o naslovu bivališča, zaposlitve in
prejemkih ter jih uporabiti, če je to potrebno za izvajanje pogodbenih določil in da najemodajalcu izrecno
dovoljuje posredovanje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju obveznosti tudi drugim finančnim

organizacijam,
d.) hraniti podatke 10 let.
V primeru nestrinjanja oz. nerazumevanja angleškega jezika je uradni jezik slovenščina
16. 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 v hotelski ali drugi varovani garaži ali parkirišču.
17. DODATEK V PRIMERU NAJEMA MINI AVTODOMA:
Najemnik ne sme kampirati oz. prenočevati na neoznačenih in nedovoljenih mestih. Prav tako mora
spoštovati pravila kampiranja in vožnje v Sloveniji in tujini. Karkoli izstopa iz teh pravil se nanaša že na
Splošne pogoje o najemu.
18. REŠEVANJE SPOROV
Za spore, ki bi nastali v zvezi s temi določili je pristojno Okrajno ali Okrožno sodišče.
19. SPREMEMBE POGODBE IN POGOJEV NAJEMA
V času trajanja najema vozila ni mogoče spremeniti nobenega določila ali pogoja v Splošnih pogojih najema
in Pogodbi o najemu.
POGODBA O NAJEMU MORA BITI VES ČAS NAJEMA V VOZILU OZ. PODPISNIKU POGODBE.
SREČNO IN VARNO VOŽNJO VAM ŽELI KOFLERSPORT, ŠPORTNA AGENCIJA!
Splošna določila in pogoji najema so veljavni od 1.9.2015.

