
 
 
 

Názov poplatku Výška poplatku s DPH 

Povolenie k jazde, overenie od notára  15 € 

Detská sedačka za deň prenájmu 0 € 

Pristavenie/ Vrátenie vozidla v BA počas pracovných hodín 5 € 

Pristavenie/ Vrátenie vozidla mimo pracovných hodín  20 € 

Pristavenie/prevzatie mimo BA  Individuálna dohoda 

Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania 1,79 € 

Poplatok za dotankovanie 10 € 

       

 
Typ a charakter poškodenia  Vyčíslenie poškodenia 

Oprava defektu  25 € 

Škrabanec na jednom diele karosérie – lakovanie 135 € 

Zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie 100 € 

Deformácia karosérie, preliačina na karosérii  180 € 

Poškodenie zliatinového disku kolesa 166 € 

Poškodenie disku a pneumatiky  330 € 

Deformácia, prasknutie dielu 330 € 

Poškodenie čelného skla 166 € 

Poškodenie bočného / zadného skla  166 € 

Poškodenie alebo strata EČV  200 € 

 

 Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia 

účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu. V prípade, ak suma za 

opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 3 320,- € bude nájomcovi účtovaná 

spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody. 

 



Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a TMK Solutions s.r.o. si vyhradzuje 

právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je 

potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, 

uvedené sadzby prestavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym 

poškodením/ znehodnotením, na ktorú má TMK Solutions s.r.o. nárok aj v prípade, že sa dané 

poškodenie/ znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. 

 

TMK Solutions s.r.o. si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie 

zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má 

právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi 

účtuje poplatok za stojné vo výške 50% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného 

intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.   

 

Iný typ poplatku: 

Názov poplatku Výška poplatku s DPH 

Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla 70 € 

Náhrada za stratu zelenej alebo bielej karty 15 € 

Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla 330 € 

Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla 20 € 

Náhrada za stratu náradia od vozidla  50 € 

Fajčenie vo vozidle 100 € 

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného 

výrobcom (prekročenie o 500 km a viac) 

500 € 

Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného 

výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac) 

Zostatková hodnota vozidla 

Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. 

Výzvy 

Hodnota novej sady obutých 

pneumatík 

Administratívny poplatok - riešenie pokuty  10 € 

Nadmerné znečistenie interiéru vozidla 70 € 

Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla 50 € 

Natankovanie nesprávneho paliva do vozidla 250.00 € + 

prípadné dodatočné náklady 



Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa  

(nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie 
poškodenia) 

40 € 

 

Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme 30 € 

Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu 
Prenajímateľa 

30 € 

Poplatok za odobratie vozidla  200 € 

Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 200 € 

Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom  500 € 

Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP)  500.00 € + náklady, ktoré vznikli 

prenajímateľovi porušením VOP 

 

**TMK Solutions s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov. 

 

 


