BORIS RŽEK S.P.
Partizanska 8, 5280 Idrija
GSM: +386 41 648 393
Davčna številka: 69840610
TRR: 04442-0112237062
E-pošta: info@rcttrans.si

POGODBA O NAJEMU VOZILA
Med najemodajalcem: RCT TRANS BORIS RŽEK s.p., Partizanska 8, 5280 Idrija
In najemnikom: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Najemno vozilo: _______________________________
Trajanje najema: od __________ do __________ Stanje števca ob prevzemu: __________
Cena najema: __________ Višina varščine: __________
Stanje vozila: _______________________________________________________________________
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba ima dva izvoda od
katerih prejme vsaka stranka po en izvod.
RCT TRANS BORIS RZEK s.p. daje najemniku vozilo v najem pod naslednjimi DOLOČBAMI IN POGOJI:
I. STAROSTNAOMEJITEV
Minimalna starost voznika (najemnika) je21 let. Vozniško dovoljenje pa moa biti staro in veljavno najmanj 2 leti.
2, NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO ALI VOŽENO
a) za pogon ali vleko drugega vozila
b) za nadaljnji podnajem tretji osebi
c) de je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil
d) de vozilo ni v voznem stanju oziroma ne deluje brezhibno
e) v nezakonite namene
f) preko hitrosti omejitve predpisane z zakonom
S) izven urejenih asfaltnih cest namenjenim prometu
V primeru kršenja teh določil in pogojev se najemnik obvezuje da bo poravnal vso škodo, ki bi s tem nastala. Višino škode določi cenilec
oziroma najemodajalec.
3. REZERVACIJA. PREVZEM, VRAČILO, VARŠČINA
Stranka lahko rezervira vozilo telefonsko na Številko najemodajalca. Ob rezervaciji se plača 20% cene najema, ki v primeru odpovedi ostane
najemodajalcu. Ob prevzemu vozila se plača celotno ceno najema plus varščino, ki služi za poravnavo morebitne škode, nastale na vozilu in
znaša 1% vrednosti vozila. Določi jo najemodajalec. Ob vračilu se vozilo pregleda in v primeru, da je vrnjeno v enakem stanju, kot ob
prevzemu, se najemniku povrne varščina v celoti.
4. ZAVAROVANJE VOZIL IN POTNIKOV
Vozila in potniki so kasko zavarovani. Cena zavarovanja je vključena v ceno najema. V primeru, da najemnik sam povzroči nesrečo,
poškoduje vozilo ali mu ukradejo dele ali celo vozilo, je škodo dolžan prijaviti policiji in napisati poročilo o nezgodi. Stroški, ki nastanejo ob
teh primerih je dolžan poravnati najemnik oziroma se poravnajo iz vnaprej plačane varščine.
5- DOKUMENTI, KLJUČI, GORIVO
V primeru izgube dokumentov, ključev ali drugih delov ali opreme vozila je stroške dolžan poravnati najemnik. Najemnik prejme ob
prevzemu vozilo s polno posodo za gorivo, V kolikor posoda za gorivo ob vračilu ni polno se razlika zaračuna najemniku po veljavnem
ceniku.
6. OKVARE, PROMETNE NESREČE
V primeru okvare ali drugih tehničnih težav z vozilom, je najemnik dolžan o tem obvestiti najemodajalca, ki določi nadaljnji postopek glede
vozila V primeru prometne nesreče je najemnik dolžan poklicati policijo in napisati porodilo o prometni nezgodi ter obvestiti
najemodajalca.
7. PLAČILO RAČUNA
Najemnik poravna celotni znesek računa na dan prevzema vozila oziroma v 8. dneh po prejemu računa za pravne osebe, DDV ni vključen v
ceni.
8. KONČNE DOLOČBE
Spore, izvirajoče iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno v nasprotnem primeru pa je pristojno Okrajno sodiščde v Novi
Gorici.

SREČNO IN VARNO VOŽNJO VAM ŽELI RCT TRANS!
Ime in priimek najemodajalca
Boris Ržek
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