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autorizovaný predaj a servis vozidiel ŠKODA, SEAT, autorizovaný servis vozidiel VOLVO, nezávislý opravca vozidiel VW, AUDI 
 
Bankové spojenie IČO:  36236268 telefón 033/5921 722 
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FORMULÁR  K PREDVÁDZACEJ JAZDE 

Vodič predvádzacej jazdy 
titul, meno, priezvisko (názov firmy): 
adresa: 
číslo VP:    číslo OP:  
(doložiť fotokópiu)                                                   (doložiť fotokópiu) 

tel.číslo:  e-mail: 
 
Predvádzacie vozidlo 
značka vozidla:   model vozidla:  
VIN:          výbava:          stav km: 
Doplnková/iná výbava do poznámky: 
 
 

 
 
Záznam o stave vozidla pred jazdou 
- nepoškodené, bez viditeľných škrabancov a poškodení   
- riadne vyčistené          
- natankované    1/1   
   3/4 

1/2 
1/4 

 svieti rezerva 

 

Začiatok jazdy (dátum/čas) Ukončenie jazdy (dátum/čas) 

 dohoda:  

 skutočnosť: 

 

Hodnotenie predvádzacej jazdy vodičom: 

 

 

                                                                                          Podpis vodiča ............................................ 
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Vodič svojim podpisom nižšie potvrdzuje, že: 

1. je držiteľom platného vodičského preukazu; 

2. nemá zdravotné ťažkosti, je plne spôsobilý k vykonaniu jazdy, nie je pod vplyvom alkoholu alebo 

iných návykových látok, prípadne látok, ktoré by ovplyvňovali  jeho schopnosť viesť motorové 

vozidlo tak, aby nespôsobil akúkoľvek ujmu; 

3. bol bezprostredne pred odovzdaním vozidla poučený o funkčnosti a ovládacích prvkoch vozidla; 

4. pred jazdou vozidlo skontroloval a súhlasí s údajmi o stave vozidle, ktoré sú uvedené v tomto 

formulári (alebo na jeho zadnej strane); 

5. udeľuje firme RM JET, spol. s r.o. so sídlo Bratislavská 7482/80, 917 02 Trnava, IČO: 36 236 268 

(ďalej len „RM JET“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to v rozsahu (a) meno 

a priezvisko, (b) adresa (c) telefonický a e-mailový kontakt, v  súlade s ustanovením § 11 zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je udelený za účelom ponuky produktov a 

služieb firmy RM JET na dobu neurčitú, a to až do jeho písomného odvolania;  

6. si je vedomý, že záväzky v tomto formulári uvedené (alebo na jeho zadnej strane) po ukončení 

predvádzacej jazdy nezanikajú; 

7. všetky uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé. 

Vodič svojim podpisom nižšie súhlasí a/alebo zaväzuje sa, že: 

1. bude dodržiavať pravidlá cestnej premávky; 

2. neumožní inej osobe ako je on sám alebo zamestnanec RM JET akékoľvek disponovanie 

s vozidlom; 

3. vyhovieť požiadavke RM JET na zloženie peňažnej zábezpeky do výšky ........... EUR s DPH na 

krytie záväzkov súvisiacich s jeho jazdou; 

4. ak nie je ďalej špecifikované inak, zodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie vozidla, prípadne 

akékoľvek iné ujmy, ktoré budú s jeho jazdou súvisieť – tieto ujmy sa zaväzuje v celom rozsahu 

RM JET na požiadanie uhradiť; 

5. v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky, uhradí finančnú pokutu, ako aj ďalšie sankcie 

udelené zo strany orgánov verejnej moci (napr. Dopravného inšpektorátu Policajného zboru); 

6. nahradí akékoľvek škody, sankcie, či ujmy, ktoré utrpela a/alebo utrpí RM JET v súvislosti s jeho 

jazdou; 

7. uhradí v plnej výške ujmu spojenú so zodpovednosťou za škodu spôsobenú prevádzkou 

dopravných prostriedkov (§ 427 a nasl. Občianskeho zákonníka), ktorá(-é) vznikla(-i) v súvislosti 

s jeho jazdou, a to aj bez jeho zavinenia, prípadne  ujmu vzniknutú s jeho jazdou RM JET 

nahradí; 

8. uhradí RM JET pokutu vo výške 100,- EUR s DPH za stratu dokladov alebo kľúčov od vozidla; 

9. uhradí RM JET pokutu vo výške 20,- EUR s DPH za každú začatú hodinu prekročenia 

dohodnutého času jazdy; 

10. prípadná pohľadávka RM JET voči jeho osobe súvisiaca s jazdou môže byť započítaná so 

zábezpekou, ktorú pred jazdou zložil (pohľadávka prekračujúca zábezpeku zápočtom nezaniká, 

RM JET ju môže uplatňovať v nezapočítanom rozsahu); 

11. uhradí RM JET škodu, ktorá vznikla v dôsledku uvedenia nepravdivých informácií.  

Dátum a podpis vodiča*: ....................................................... 

*Vodič svojim podpisom potvrdzuje prevzatie, prečítanie a následný súhlas so Všeobecnými 

obchodnými podmienkami pre vypožičanie motorových vozidiel (ďalej len „VOP“), ktoré sa 

primerane použijú aj na predvádzaciu jazdu; to neplatí, pokiaľ zamestnanec RM JET písomne potvrdí, 

že mu VOP neodovzdal:  

Vodičovi bola odovzdaná kópia VOP     áno nie Podpis zamestnanca RM JET ........... 


