
RÁMCOVÁ ZMLUVA 
o poskytovaní služieb SHARECAR č. 60 

 
 
1. Zmluvné strany 
 

a) Poskytovateľ systému SHARECAR: 
 
MILEDI s.r.o. 
Na Pažiti 1189/9 
951 15 Mojmírovce 
IČO: 51 256 011 
DIČ: 2120658320 
IČ DPH: SK2120658320 
Spoločnosť zapísaná do obchodného registra Oddiel Sro, číslo vložky 44669/N  
 
(Ďalej uvádzané ako „SHARECAR“) 
 
 

b) Užívateľ:  
 

Meno a priezvisko:  
Kontaktná e-mailová adresa:  
Kontaktný telefón:  
Číslo OP:  
Číslo VP:  
 
Adresa trvalého bydliska: 
Ulica a číslo domu:  
Mesto:  
PSČ:  
Krajina: Slovenská republika 
 
Korešpondenčná adresa (ak je odlišná od adresy trv.bydliska): 
Ulica a číslo domu:  
Mesto:  
PSČ:  
Krajina:  
 
(Ďalej uvádzaný len ako „Užívateľ“) 

 
 
2. Predmet (rámec) Zmluvy 
 

a) Systém SHARECAR je princíp tzv. car sharingu (zdieľania Vozidiel medzi užívateľmi). Pre zjednodušenie 
je v tejto Zmluve pojmom SHARECAR nazývaná spoločnosť MILEDI s.r.o., ktorá tento systém 
poskytuje. 

b) Zmluvné strany sa dohodli, že SHARECAR na základe tejto Zmluvy sprístupní Užívateľovi systém 
zdieľania Vozidiel a prostredníctvom Rezervačného systému bude Užívateľovi prenajímať Vozidlá v 
súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami SHARECAR (ďalej aj VOP) po dobu trvania Zmluvy. 

c) SHARECAR umožní Užívateľovi využívať ktorékoľvek voľné Vozidlo zo svojho Vozového parku po dobu 
trvania tejto Zmluvy v Užívateľom vopred rezervovaných časových úsekoch cez Rezervačný systém.  

 
3. Povinnosti a práva 
 

a) Užívateľ je na rezerváciu Vozidiel povinný využívať Rezervačný systém a dodržiavať všetky pravidlá 
súvisiace so Zapožičiavaním Vozidiel tak, ako sú zjednané v tejto Zmluve a vo Všeobecných 
obchodných podmienkach. 

b) Prostredníctvom Komunikačných kanálov môže využívať služby ponúkané spoločnosťou SHARECAR tak, 
ako je uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.  

c) Vozidlá patriace do Vozového parku SHARECAR môže využívať Užívateľ v súlade s princípmi 
a pravidlami zjednanými vo Všeobecných obchodných podmienkach. 

d) Na základe rezervácie v Rezervačnom systéme je Užívateľ  oprávnený pristúpiť k úkonu Zapožičania 
Vozidla SHARECAR. 

e) Užívateľ nesie nebezpečenstvo škody na Vozidle v dobe od ich odomknutia Čipovou kartou pri Prebratí 
(čl. 2.1. VOP) do doby ich Posledného uzamknutia Čipovou kartou pri Odovzdaní (čl. 2.2. VOP). 

f) Užívateľ sa zaväzuje platiť riadne a načas zjednané platby podľa zjednanej ceny za používanie Vozidiel. 
g) Ak nebola cena za používanie Vozidiel zjednaná individuálne, platné sú ceny podľa aktuálneho Cenníka 

SHARECAR. 
h) Užívateľ sa zaväzuje uhradiť Depozit do dvoch týždňov od uzavretia Zmluvy. 
i) Záväzky SHARECAR sú stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach. 

 



 
3. Prehlásenie a súhlasy 
 
Užívateľ prehlasuje, že: 

a) že sa zoznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Cenníkom a Reklamačným poriadkom, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a to v dostatočnom predstihu pred uzatvorením Zmluvy 
a súhlasí s nimi. 

b) v písomnej podobe prevzal Všeobecné obchodné podmienky a Cenník a akceptuje ich ako nedeliteľnú 
súčasť Zmluvy.  

c) súhlasí, že všetky osobné údaje vrátane prípadných citlivých údajov, ktoré poskytol/poskytne 
SHARECAR, je SHARECAR oprávnené spracovávať, poskytnúť alebo sprístupniť v potrebnom rozsahu 
tretím stranám, s ktorými SHARECAR nutne spolupracuje za účelom poskytovania Zmluvou 
vymedzených služieb. 

d) berie na vedomie, súhlasí a žiada, aby SHARECAR používalo pre komunikáciu s Užívateľom ohľadom 
ponúkaných služieb:  

● Komunikačné kanály 
● telefón,  
● e-mail,  
● SMS,  
● alebo iné prostriedky pre komunikáciu na diaľku. 

e) uzatvára túto Zmluvu pri plnom vedomí, dobrovoľne a s plným porozumením jej znenia. 
 
 
4. Platnosť Zmluvy 
 

a) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Užívateľom a SHARECAR. 
b) Účinná je aktiváciou Vášho prístupu do Rezervačného systému. 
c) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať formou dodatkov na základe obojstranného súhlasu Zmluvných 

strán, pokiaľ nie je vo Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak. 
d) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a riadi sa príslušnými ustanoveniami právneho poriadku 

Slovenskej republiky, najmä s Ústavou  SR č. 640/1992 Zb., Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., 
Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb. a je 
neplatná v tých častiach a tom rozsahu, v ktorom by sa rozchádzala s právnymi normami Slovenskej 
republiky.  

 
 
5. Použité pojmy 
 
Pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva inak, má každý pojem použitý v tejto Zmluve s veľkým začiatočným písmenom 
rovnaký význam, ktorý mu je priradený vo Všeobecných obchodných podmienkach. 

 
6. Možnosť pripoistenia 
 
Užívateľ si vyberá dodatočné poistenie podľa platného cenníka (nehodiace sa prečiarknite): ÁNO / NIE 
 
 
6. Podpisy 
 
 

V Nitre dňa 17.9.2020 V Nitre dňa 17.9.2020 

 
 

_________________________________ 
Mgr. Dušan Chrenko, konateľ MILEDI s.r.o. 

 
 

_________________________________ 
, užívateľ  



Odovzdávací protokol k čipovej karte 
 
SHARECAR prevádzkovaný spoločnosťou MILEDI s.r.o., Na Pažiti 1189/9, 951 15 Mojmírovce 
zastúpený konateľom Mgr. Dušanom Chrenkom,  
ako odovzdávajúci na strane jednej (ďalej len „odovzdávajúci“) 
 
 a  
 
Meno a priezvisko:  
 
Ako preberajúci na strane druhej (ďalej len „preberajúci“). 
 
 
Preberajúci dnešným dňom od odovzdávajúceho prebral tento predmet: 
 

Čipová karta SHARECAR so sériovým číslom: 60 
 
 
Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje, že vyššie uvedenú kartu od odovzdávajúceho prevzal. 
Po ukončení „Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb“, uzatvorenej medzi preberajúcim a odovzdávajúcim, je 
preberajúci povinný odovzdať predávajúcemu vyššie popísaný predmet nepoškodený a v stave, v akom ho 
prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Preberajúci je povinný odovzdávajúcemu uhradiť prípadnú 
škodu vzniknutú na vyššie uvedenom predmete jeho opotrebením nad mieru obvyklú. Termínom odovzdania je 
posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bola ukončená „Rámcová zmluva o poskytovaní služieb“, pokiaľ 
sa strany nedohodnú inak. 
 
 

 V Nitre dňa 17.9.2020 

 
 

 
 

_________________________________ 
Podpis preberajúceho 

 
 
 
 
 
 


