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Koncepcie

Odovzdávanie a prijimanie   

Používané koncepty, aplikované v týchto ustanoveniach (ďalej len podmienky) v zmluve o prenájme vozidla:

Zmluvné strany vypracujú Akt o odovzdávaní Vozidla Prenajímateľom na Nájomcu a pri vrátení Nájomcu Prenajímateľovi.     
Pri príjme vozidla od Prenajímateľa je Nájomca povinný v jeho prítomnosti skontrolovať dobrý stav odovzdaného Vozidla, 
vybavenie, príslušenstvo a dostupnosť dokladov, ktoré s tým súvisia; prítomnosť poškodenia (kabíny, exteriéru) a všetky 
údaje opisujúce Vozidlo.     
Pri prijímaní vozidla a pri jeho vrátení Prenajímateľovi je Nájomca povinný uviesť v akte všetky vady, poruchy a všetky 
podmienky, ktoré opisujú stav Vozidla, keď je prijatý a vrátený. Po prijatí a vrátení Vozidla z podnetu Prenajímateľa alebo 
Nájomcu môžu byť zhotovené fotografie, ktoré odzrkadľujú jeho stav a ostatné podmienky, ktoré budú neoddeliteľnou 
súčasťou Akta. Nájomca súhlasí s tým, že je zbavený práva oznámiť akékoľvek iné chyby zistené neskôr, okrem vád 
uvedených v Akte, v čase prevzatia Vozidla.     
Nájomca musí odmietnuť prevziať Vozidlo, ktoré nemá byť použité, nemôže byť prevádzkované, je v havarijnom stave, alebo 
Prenajímateľ odmietne podpísať a / alebo urobiť Akt v úkone prenášaného Vozidla, kompletný súbor a/alebo iné údaje 
odrážajúce stav Vozidla.     
Nájomca podpisom Akta prijíma od Prenajímateľa Vozidlo v stave a podmienkach, v ktorých sa nachádza v čase prijatia. 
Nájomca je povinný vratiť Vozidlo Prenajímateľovi so všetkým príslušenstvom a dokladmi, ktoré sú plne vybavené, v dobrom 
stave, v súlade so stavom zaznamenaným v úkone pri príjme Vozidla od Prenajímateľa, v čistej forme priestoru pre 
cestujúcich a vonkajšieho povrchu s prihliadnutím na prirodzené opotrebenie. Ak po návrate vonkajší stav vozidla sťažuje 
jeho kontrolu, kontrola sa vykoná až po umyti. Prenajímateľ si vyhradzuje právo skontrolovať vozidlo bez prítomnosti 
nájomcu, a to aj pri vrátení vozidla pomocou KeyBoxu. V prípade nesúhlasu s údajmi uvedenými v Aktie vydanom 
Prenajímateľom je Nájomca povinný vykonať príslušný zápis do Akta a dať podpis. Nájomca nemá právo odmietnuť podpis 
Akta vôbec pod zámienkou, a to aj z dôvodu, že nesúhlasí s informáciami a údajmi o vozidle, ktoré sa prejavujú vo vydanom 
Aktie. V tomto prípade, Prenajímateľ je oprávnený jednostranne vykonať Akt a podpísať ho. V prípade ustanovenom v tomto 
odseku Nájomca nemá právo namietať proti jednému jednostrannému Aktu podpísanému Prenajímateľom, ktorý je jediným 
dôkazom, prijateľným spoľahlivým dokumentom pre Zmluvné Strany, ktorý odráža stav, vybavenia, prítomnosti chýb / kabíny 
a povrchu / príslušenstva a dokumentov, ktoré sa na ne vzťahujú a opisujú iné podmienky pri vrátení Vozidla Prenajímateľovi.     
Prevod a vrátenie Vozidla sa uskutočňuje na mieste činnosti Prenajímateľa v pracovných dňoch a hodinách, mimo/mimo 
kancelárie a na pracovné dni a / alebo hodiny/ tieto úkony možno vykonať len so súhlasom Prenajímateľa a v prípade 
dodatočnej platby. Pracovné dni a hodiny sú určené na oficiálnej stránke Prenajímateľa.     
Ak nám vozidlo vrátite pred uplynutím dohodnutej doby prenájmu, nebudete mať nárok na vrátenie peňazí za nevyužité dni.     
Prenajímateľ má právo inštalovať do Vozidla zariadenie GPS a v prípade porušenia povinnosti vrátenia Vozidla zo strany 
Nájomcu znemožniť prevádzku (používanie) Vozidla, vrátane blokovania motora.

Prenajímateľ – Spolocnost’ BARKRO s.r.o., Obchodna 37, 811 06, Bratislava.   
Nájomcom je osoba, ktorá prijíma vozidlo Prenajímateľa na dočasné vlastníctvo na použitie 
a prevádz ku podľa Zmluv.      
Zmluva je nájomnou zmluvou uzavretou medzi Prenajímateľom a Nájomcom.   
Automobil  je vozidlo (ďalej len „Vozidlo“) poskytnuté Nájomcovi na dočasné vlastníctvo 
a používanie na základe Zmluvy av súlade s podmienkami Zmluvy.   
Zmluvnými stranami sú Prenajímateľ a Nájomca, ktorí sú zmluvnými stranami Zmluvy 
(ďalej len Nájomca a Prenajímateľ).   
Akt je dokument, ktorý odráža dobrý stav vozidla, vybavenia, príslušenstva a dostupnosť dokladov, ktoré s tým 
súvisia, prítomnosť poškodenia (vnútorného priestoru, vonkajšieho povrchu) a dokument odrážajúci všetky údaje o 
vozidle pri prenose vozidla na Nájomcu Prenajímateľom a počas vrátenia nájomcom Prenajímateľovi, ktorých 
formu určuje Nájomca.



Telematics (gps) notice

Prevádzkové podmienky použivania 

Beriete na vedomie, že Vozidlo môže byť vybavené telematickým zariadením ("GPS"), elektronickým lokalizačným 
zariadením. Prostredníctvom takýchto systémov môžeme nájsť, monitorovať alebo deaktivovať Vozidlo, ak to 
považujeme za potrebné, bez varovania alebo upozornenia, v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.      
Diaľkové monitorovanie môže zahŕňať zhromažďovanie údajov o Vozidle, ako je poloha, počítadlo kilometrov, životnosť 
oleja, stav paliva, tlak v pneumatikách, nabitie batérie, diagnostické chybové kódy a ďalšie prvky, ktoré môžeme 
považovať za potrebné.      
Dávate súhlas akejkoľvek osobe na použitie alebo zverejnenie informácií o polohe, automatického oznámenia o 
nehode a prevádzkových podmienkach hlásenia Vozidla alebo na prístup k nim, ako to povoľuje zákon. Ste povinní 
informovať všetkých vodičov a cestujúcich vo vozidle o podmienkach tejto časti a o tom, že ste povolili sprístupnenie 
informácií, ako je stanovené v tomto dokumente.     
Súhlasíte s tým, že nás oslobodíte od zodpovednosti a zaväzujete sa nás odškodniť, brániť a zbaviť zodpovednosti za 
akékoľvek škody na osobách alebo majetku spôsobené zlyhaním telematického zariadenia pri jeho riadnej prevádzke, 
alebo inak vyplývajúce z používania telematického zariadenia v prípadoch zavinených nájomcom.

Náklady na prevádzku Vozidla, alebo súvisiace s ním a/alebo z toho vyplývajúce, znáša Nájomca, vrátane nákladov na 
pohonné hmoty, splatných pokút za správne delikty spáchané vozidlom, stanovených sadzieb za platené súkromné 
parkoviská, ako aj prepravných nákladov, v dôsledku nesprávneho používania Vozidla alebo v dôsledku nehody.     
Nájomca je povinný informovať spoločnosť BARKRO o ceste do zahraničia a o mieste určenia svojej cesty. S našimi autami 
je zakázané cestovať mimo EÚ, vrátane Rumunsko, Albánsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Turecko, Bulharsko, 
Ukrajina, Rusko, Moldavsko a Macedónsko.     
Na území týchto štátov sa neuplatňuje úplné poistné SCDW krytie a v prípade poistnej udalosti nájomca zaplatí spoluúcasť 
v závislosti od triedy vozidla. V krajinách uvedených vyššie je výška spoluúčasťi a zálohy dvojnásobok pôvodne stanovenej 
sumy. Pri prekročení hraníc s vyššie uvedenými krajinami sa bez súhlasu prenajímateľa poskytuje pokuta vo výške 100 Eur.     
Počas doby, keď je Vozidlo vo vlastníctve Nájomcu, nemôže byť Vozidlo použité na motorové zhromaždenie, na výcvik,na 
rýchlostné skúšky, ako takik alebo na iné podobné účely, nemôže byť naložené nákladom presahujúcim stanovené 
množstvo, ktoré sa používa na prepravu zvierat, používa sa na prepravu a skladovanie horľavého tovaru/látok. Vozidlo 
nesmie súčasne prekročiť maximálny povolený počet cestujúcich.     
FAJČENIE NIE JE POVOLENÉ V AUTE. V prípade zistenia stôp fajčenia v aute (vôňa, spálené vnútorné prvky atď.), poškodenie 
interiéru vozidla Nájomcom (karty dveri, čalúnenia stropu, sídlo, trim, torpédo, volant, radio atd), pokuta sa účtuje v súlade 
s touto zmluvou. Ceny možete pozrieť TU.     
Nájomca je povinný sa oboznámiť s pravidlami používania a prevádzky pred uvedením Vozidla do prevádzky. Nájomca je 
oboznámený s podmienkami používania a prevádzky od okamihu uzavretia Zmluvy.     
Nájomca nie je oprávnený vykonávať opravy, prestavby, prestavby, vykonávať konštrukčné alebo iné zásahy, inštalovať na 
Vozidle dodatočné zariadenia alebo zariadenia, technické prostriedky a zariadenia.     
Nájomca súhlasí s tým, že vrátenie Vozidla Prenajímateľovi nebude považované za únos v určenom čase a na mieste, ale po 
24 hodinách môže Prenajímateľ oznámiť orgánom činným v trestnom konaní trestný čin. Pri vrátení Vozidla po stanovenom 
čase je nájomca povinný zaplatiť pokutu v súlade s týmito Prílohami.     
Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi všetky technické a iné nedostatky prenajatého Vozidla, ktoré 
vznikli od okamihu prevzatia na Prenajímateľovi.     
Prenajímateľ na vlastné náklady vykonáva práce na odstránenie technických nedostatkov prenajatého Vozidla, ak tieto 
vady vznikli z dôvodu, ktorý Prenajímateľ nemohol ovplyvniť.     
Prenajímateľ v rámci tejto Zmluvy reaguje na pripomienky Nájomcu o odstránení nedostatkov, ktoré bránia v používaní a 
prevádzke Vozidla, vrátane pokynov na odstránenie nedostatkov telefonicky, av prípade potreby aj na odstránenie 
nedostatkov priamo na mieste za pomoci príslušného odborníka. Ak po obdržaní informácií o vadách a/alebo iných 
okolnostiach, ktoré bránia používaniu a prevádzke Vozidla, zistí špecialista prenajímateľa, že neexistujú žiadne vady 
a/alebo iné okolnosti, ktoré bránia použitiu a prevádzke Vozidla, je Nájomca povinný uhradiť náklady na volanie špecialistu 
vo výške v tejto Zmluve. V tomto prípade odborník vypracuje akt o absencii nedostatkov a/alebo iných okolností, ktoré 
bránia použitiu a prevádzke Vozidla a predloží ho Nájomcovi na podpis. Nájomca je povinný podpísať úkon uvedený v tejto 
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Povinnosti nájomcu
Za podmienok ustanovených v tejto Zmluve zaplatiť Prenajímateľovi nájomné a všetky splatné sumy uvedené v týchto 
Prílohách.   
V prípade ukončenia Zmluvy do 1 hodiny na vrátenie Vozidla Prenajímateľovi a podpísanie Akta. V prípade predčasného 
ukončenia Zmluvy má Prenajímateľ právo nevrátiť Nájomcovi všetky náklady na prenájom Vozidla.    
Bezodkladne informujte Prenajímateľa o akýchkoľvek poruchách, chybách vo Vozidle, technických a/alebo iných 
okolnostiach, ktoré bránia použitiu a prevádzke Vozidla.    
Nejazdite, nepoužívajte, neprevádzkujte vozidlo pod vplyvom alkoholu, psychotropných liekov a konvenčných liekov.    
Neprenášajte právo riadiť auto iným osobám, ako sú osoby uvedené v zmluve a prilohe, vrátane osôb, ktoré nemajú 
právo riadiť auto, osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu a/alebo drog.    
Neustále monitorujte Vozidlo v dobrom stave, vykonajte všetky potrebné úkony a frekvenciu stanovenú výrobcom 
Vozidla za podmienok používania a prevádzky, vrátane kontroly motorového oleja, naplňte Vozidlo len povolené, na 
doplňovanie paliva, monitorujte lampy do Vozidla signalizáciu zdravia tohto alebo iného zariadenia.    
Ak chcete zastaviť používanie Vozidla, v prípade poruchy, vád, technických a/alebo iných okolností, ktoré bránia 
používaniu a prevádzke Vozidla.    
Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a nezávisle ručíte za porušenia, pričom zaplatíte výšku predpísaných pokút.    
Parkovanie Vozidla na parkovisku, pri parkovaní, zatvorení dverí a kufra Vozidla, zapnite systém ochrany proti krádeži a 
nenechávajte kľúče a dokumenty v Aute. Kľúče a dokumenty musia byť u Nájomcu a pod jeho neustálym dohľadom. Pri 
krádeži Vozidla je Nájomca povinný vrátiť originálne kľúče a doklady Vozidla.    
Ak si všimnete technické chyby, okamžite to oznámte Prenajímateľovi bez toho, aby ste s vozidlom pohli. Zodpovedá za 
technickú poruchu alebo nedostatky komponentov Vozidla a ich straty. Ak sa počas prevádzky Vozidla vyskytnú 
akékoľvek technické poruchy alebo vady v dôsledku nezavinenia Prenajímateľa a ďalšie využívanie Vozidla sa stalo 
nebezpečným, potom má právo požadovať, aby prenajaté Vozidlo bolo nahradené rovnakým typom Vozidla.    
Počas havárie, ako aj straty Vozidla (alebo jeho súčastí) o tom bezodkladne informujte Prenajímateľa a políciu, 
pomáhajte pri vypracúvaní zákonov a vyhotovovaní príslušných osvedčení v súlade so zákonom, predkladajte ich 
Prenajímateľovi.

Povinnosti prenajimateľa
Nahradiť vozidlo iným vozidlom, ak má vozidlo poruchu, nie je vhodný na používanie alebo jeho ďalšie používanie 
spôsobí poruchu, ak sa to stalo v dôsledku zavinenia prenajímateľa.    
Počas doby platnosti zmluvy, na vlastné náklady, vykonajte odstránenie tých chýb, ktoré bránia používaniu a prevádzke 
Vozidla, ktorých vznik nie je spôsobený konaním alebo nečinnosťou Nájomcu.    
Poskytnite Nájomcovi všetky potrebné doklady na používanie a prevádzku Vozidla.

Nájomné a ostatné platby/deposit 
Nájomca je povinný včas uhradiť platbu (ďalej len nájomné) za používanie Vozidla vo výške uvedenej v Akte o prevzatí 
— odovzdaní.    
Nájomné sa platí vopred, ak zákon, podmienky a podmienky nie sú určené Aktom.    
Okrem nájomného platí Nájomca aj všetky splatné platby stanovené touto Zmluvou alebo Aktom.    
Na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných (platobných) záväzkov voči Prenajímateľovi Nájomca v čase podpisu

okolností, ktoré bránia použitiu a prevádzke Vozidla a predloží ho Nájomcovi na podpis. Nájomca je povinný podpísať úkon 
uvedený v tejto doložke bez ohľadu na to, či súhlasí s tým, čo bolo uvedené v Akte, s uvedením jeho pripomienok a námietok 
v zákone. V prípade porušenia povinnosti zistenej Nájomcom v tomto odseku je špecialista Prenajímateľa oprávnený 
jednostranne vyhotoviť Akt a podpísať ho. Nájomca nemá právo odvolať sa proti aktu, jednostranne podpísanému 
špecialistom Prenajímateľa, je to jediný prijateľný dokument pre Strany, dôkaz spoľahlivo odrážajúci absenciu nedostatkov 
a/alebo iných okolností počas hovoru, ktoré bránia používaniu a prevádzke Vozidla.     
Ak nedostatky a iné okolnosti, ktoré bránia používaniu a prevádzke Vozidla, sú spôsobené nesprávnym používaním alebo 
používaním Vozidla Nájomcom, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi náklady na nápravu nedostatkov a iné 
okolnosti, ktoré bránia použitiu a prevádzke.



Poistenie a strata 
Vozidlo, ktoré Prenajímateľ prenajíma na základe Zmluvy s Nájomcom, je poistené podľa podmienok Slovenských 
poistných zmlúv. Pri uzatváraní Zmluvy Nájomca potvrdzuje, že si prečítal, porozumel a prijal ustanovenia poistnej 
Zmluvy a od momentu prijatia Vozidla od Prenajímateľa podľa Zmluvy je zákonne majiteľom Vozidla.    
Nájomca súhlasí s tým, že ako zákonný vlastník Vozidla je zodpovedný za okamžité oznámenie Prenajímateľovi o 
poistných udalostiach (nehoda, dopravná nehoda, atď.) a túto povinnosť musí plniť v súlade so zákonom v súlade s 
postupom a podmienkami stanovenými v poistnej Zmluve. Vozidlo nie je dovolené bez povolenia Prenajímateľa.    
V prípade, že poisťovňa nehradí škodu spôsobenú na Vozidle alebo tretím osobám (ich majetok, zdravie, cestujúci) 
poisťovňou, ak je odmietnutie poskytnúť náhradu spôsobené konaním alebo nečinnosťou Nájomcu, škoda spôsobená 
na Vozidle tretím osobám (ich majetok, zdravie) je Nájemcom vrátená.    
Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Nájomcom tretím osobám, ktoré utrpeli počas celého funkčného 
obdobia Nájomcu vozidla.
V prípade akéhokoľvek incidentu, akejkoľvek straty, akejkoľvek škody musí Nájomca predložiť Akt  vypracovaný v súlade 
so zákonom ustanoveným postupom, ako aj uspokojivé informácie o ostatných stranách, účastníkoch incidentu alebo 
svedkov. Prenajímateľ nie je oprávnený akceptovať reklamácie podané akoukoľvek osobou.    
Ak je vinníkom poistnej udalosti Nájomca (alebo vinník nie je schopný alebo nie je schopný určiť), a v prípade straty 
súčiastok, poškodenia alebo odcudzenia, požiaru Vozidla, bez ohľadu na veľkosť spôsobenej škody, povinnosť Nájomcu 
voči Prenajímateľovi – spoluúcasť v závislosti od triedy vozidla.    
Ak prevádzkujete vozidlo v rozpore s nájomnou a / alebo poistnou zmluvou - poistné krytie neplatí. V takom prípade 
nájomca nesie plnú finančnú zodpovednosť. Pokiaľ výška zábezpeky (záložného práva) nepokrýva výšku škody 
spôsobenej prenajímateľovi, je nájomca povinný uhradiť straty v časti, ktorá nie je krytá zábezpeou.    
Služba "extra poistenie" SCDW, a skloznižuje finančnú zodpovednosť nájomcu na 0%. Služba "extra poistenie" SCDW a 
poistenie CDW sa nevztahuje na stratu/vymknutie kĺúčov vo vozidle, stratu dokladov, pouźitie nesprávneho druhu 
paliva a poškodenie pneumatik a interiéru vozidla, a Škody spôsobené úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti 
vodiča, Škody spôsobené vodičom, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, stimulantov alebo sedatív alebo bol neschopný 
riadiť vozidlo bezpečne, Škody, ktoré sú spôsobené v miestach, kde vozidlo nesmie byť riadené (brod, jazero, snechové 
závechy, etc), Keď je vodič nútený opustiť hlavnú cestu z dôvodu opravy cesty, poistenie kompenzuje škody. V tomto 
prípade porušenia podmienok nájomnej zmluvy podliehajú všetky straty vzniknuté prenajímateľovi kompenzácii 
nájomcom.    
V prípade nezaplatenia strát spôsobených vozidlu alebo tretím osobám (ich majetok, zdravie, cestujúci) poisťovňou, 
keď odmietnutie poskytnúť náhradu škody je spôsobené konaním alebo nečinnosťou nájomcu, škodu spôsobenú 
vozidlu, tretím osobám (ich majetok, zdravie) uhradí nájomca;    
Prenajímateľ nezodpovedá za osobné veci Nájomcu a iných osôb, ako aj za zdravie cestujúcich.

Poplatky a pokuty
Prenajímateľ má právo uplatniť alebo neuplatniť svoje právo na vymáhanie zmluvných pokút, penále a určiť lehotu, v 
ktorej sa majú vymáhať, a/alebo stanoviť dátum výpočtu zmluvných pokút, penále a/alebo vymáhať zmluvné pokuty 
alebo penále v plnej výške alebo znížiť ich výšku.   
V prípade porušenia pravidiel cestnej premávky, ako aj podmienok tejto zmluvy, si prenajímateľ vyhradzuje právo ďalej 
fakturovať a požadovať úhradu a nájomca je povinný fakturovanú sumu uhradiť alebo si prenajímateľ vyhradzuje právo
bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu strhnúť sumu z debetnej/kreditnej karty, ktorú nájomca poskytol pri uzatvorení 
nájomnej zmluvy, na úhradu všetkých nevyhnutných výdavkov vrátane prípadných prevádzkových nákladov. Nájomca 
je povinný uhradiť všetky náklady vrátane organizačných nákladov, ktoré vznikli prenajímateľovi.

Zmluvy zanechá ako zábezpeku vo výške určenej Aktom. Ak Nájomca nedodrží svoje povinnosti vo vzťahu k 
Prenajímateľovi alebo si riadne neplní svoje povinnosti, Prenajímateľ má právo uspokojiť svoje požiadavky na Nájomcu 
na náklady založených finančných prostriedkov.    
Výšku vkladu je možné preniesť Prenajímateľovi pomocou bankovej karty. V prípade použitia bankových kariet sa celá 
alebo čiastočná čiastka platby prevedie na číslo účtu spoločnosti.    
Po splnení všetkých povinností Nájomcu voči Prenajímateľovi sa nájomné prostriedky vrátia v plnej výške alebo 
čiastočne. Ak záväzky Nájomcu prevyšujú výšku založených prostriedkov, Prenajímateľ má právo v plnej miere prideliť 
založené prostriedky na splnenie záväzkov Nájomcu a požadovať zaplatenie nezabezpečenej časti záväzku.     
V prípade, že nájomca nechce poskytnúť prenajímateľovi údaje o svojej kreditnej alebo debetnej karte, nájomca berie 
na vedomie, že hotovostný depozit môže byť zadržaný až 12 mesiacov od ukončenia nájomného vzťahu, potom budú 
finančné prostriedky vrátené nájomcovi v hotovosti.



Predplatba 
Predplatba znamená, že ste za prenájom zaplatili vopred, v čase rezervácie.    
Ak ste zaplatili prenájom vopred, potvrdenie o predplatbe spoločnosti BARKRO podlieha nasledujúcim podmienkam.         
Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, môžete rezerváciu zrušiť a nájomné môžete zaplatiť na mieste pri podpise zmluvy 
a vyzdvihnutí vozidla.    
Potvrdenie o predplatbe BARKRO je neprenosné na tretiu osobu. Predplatené ceny môže využívať len držiteľ karty.    
Svoju rezerváciu môžete bezplatne upraviť. Zmena rezervácie môže mať vplyv na sadzby za prenájom.    
Ak si rezervujete vozidlo u spoločnosti BARKRO a neplatíte online, garantujeme vám, že vaše vozidlo zadržíme len 2 
hodiny po čase vyzdvihnutia. Pre úplný pokoj zadajte údaje o svojej kreditnej karte v časti "Platobné údaje" a my vám 
bez ďalších poplatkov podržíme vozidlo až do zatvorenia kancelárie. Odporúčame vám však, aby ste kontaktovali nas 
a informovali, ak sa zdržíte.    
Rezerváciu môžete bezplatne zrušiť do 48 hodín pred začiatkom prenájmu. Predplatené rezervácie, ktoré sú zrušené v 
deň vyzdvihnutia alebo menej ako 48 h pred začatím prenájmu, sa v plnej výške vrátia po odpočítaní poplatku 50 EUR 
alebo celá cena prenájmu, ak je hodnota nižšia.    
Ak si vozidlo nevyzdvihnete v stanovenom čase a rezerváciu ste nezrušili, z vašej kreditnej karty bude stiahnutý poplatok 
vo výške 50,00 EUR alebo celá cena prenájmu, ak je hodnota nižšia.    
Ak sa zmeny v rezervácii neuskutočnia, za nevyužité dni pri predčasne ukončených prenájmoch (napriklad zákazník vráti 
vozidlo pred koncom dohodnutej doby prenájmu) sa náhrada neposkytuje.

Podmienky zrušenia a zmeny rezervácií
Rezerváciu uhradenú v plnej výške alebo čiastočne môže nájomca zrušiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom prenájmu 
bez zaplatenia pokuty. Ak je rezervácia zrušená menej ako 48 hodín pred začiatkom prenájmu, bude účtovaný poplatok 
vo výške 50 EUR alebo celá cena prenájmu, ak je hodnota nižšia.    
Ste možete zmeniť svoju rezerváciu telefonicky +421951245740 alebo písomne cez email info@barkro.com.    
Ak ste zadali údaje o svojej kreditnej karte, aby ste zaručili svoju rezerváciu, súhlasíte s tým, že môžeme účtovať poplatok 
vo výške 50 EUR alebo celú cenu prenájmu, ak je hodnota nižšia s tejto kreditnej karte, ak ste svoju rezerváciu nezrušili a 
nevyzdvihli vozidlo v deň vyzdvihnutia.

Iné podmienky
Slová použité v tejto Prílohe v jednotnom čísle (vrátane pojmov používaných v tejto Prílohe) zahŕňajú aj množné číslo a 
slová označené v množnom čísle zahŕňajú jednotné číslo a mali by sa interpretovať podľa podmienok uvedených v 
tomto odseku.    
Ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka tejto Prílohy považovaná za nezákonnú, neplatnú alebo neplatnú v 
celom rozsahu alebo čiastočne alebo za neplatnú, potom nemôže ovplyvniť zákonnosť alebo uplatniteľnosť 
akéhokoľvek ustanovenia tejto Prílohy.    
Nájomca nemá právo previesť svoje práva a povinnosti ustanovené Zmluvou a týmito Pravidlami na iné osoby, prenajať 
alebo inak prenajať Vozidlo tretím osobám, uzavrieť prepravnú Zmluvu, vykonávať podobné úkony.    
Tieto Prílohy a Akt sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.    
Všetky spory týkajúce sa tejto Zmluvy podliehajú preskúmaniu súdom v mieste Prenajímateľa.    
Zmluva a tieto Prílohy nadobúdajú účinnosť dňom uzavretia a podpísania Akta o prijímania a odovzdávania vozidla a 
sú platné, pokiaľ si zmluvné strany neplnia svoje záväzky vyplývajúce z týchto Príloh a Zmluvy.

Akékoľvek poškodenie mechanických a motororických súčastí vozidla nie je hradené poisťovňou a bude v plnej výške 
účtované nájomcovi. Výnimkou je iba prípad kedy sú tieto časti poškodené v rámci poistnej udalosti.
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