
ARVAL PRIVÁTNY LÍZING
Ďakujeme, že ste sa rozhodli využívať služby Arval Privátneho Lízingu. Prosím, pozorne 
si prečítajte informácie v tomto dokumente, ktorý obsahuje prehľad zahrnutých služieb 
a základné body k Vašej nájomnej zmluve. 

Skvelá možnosť prenajať si úplne nové vozidlo podľa 
Vášho výberu a mať ho s �xnými mesačnými 
splátkami, ktoré zase vyhovujú Vášmu rozpočtu. 

VŠETKO POISTENÉ
Kompletné PZP + HAV
poistenie je zahrnuté

SERVIS VOZIDLA
Servis vozidla, výmena a 

uskladnenie pneumatík je 
súčasťou zmluvy

PRENÁJOM NA MIERU
Môžete si vybrať nájazd 

kilometrov a dobu 
prenájmu vozidla, ktorý 

vyhovuje Vám

DANE A DIAĽNIČNÁ
ZNÁMKA
Dane, diaľničná známka 
SR a správne poplatky 
máte v cene nájmu

STAROSŤ
O HODNOTU VOZIDLA

Arval je vlastníkom 
vozidla a Vy sa nemusíte 

starať o stratu hodnoty 
vozidla

CESTNÁ ASISTENCIA
Samozrejmosťou je 24/7 
cestná asistencia zabez-
pečená našim partnerom 
EuropeAssistance

PRENÁJOM VOZIDLA
Prenájom vozidla na vopred 

dohodnutú dobu za spoločne 
dohodnutú �xnú mesačnú splátku

MYARVAL MOBILE
Všetko prehľadne v mobilnej 
aplikácii MyArval mobile
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Čo je Arval Privátny Lízing?

ARVAL.SK



ČO SA DEJE POČAS
TRVANIA ZMLUVY?
Ak si uvedomíte, že Vaše aktuálne nastavené 
parametre zmluvy nie sú nastavené podľa 
skutočného nájazdu kilometrov na vozidle, 
kontaktujte nás a zmluvu a mesačnú splátku 
upravíme podľa nových parametrov.

Prvé zmeny nájazdu odporúčame vykonať 
až po uplynutí prvých 12 mesiacov, aby ste vedeli 
posúdiť využívanie vozidla počas celého roka.

Zmeny parametrov nájomnej zmluvy bude sledovať 
aj Arval a bude Vám tiež proaktívne navrhovať 
ich úpravy s cieľom minimalizovať doúčtovania 
vyplývajúce z titulu nadnájazdu zmluvných 
kilometrov na konci Vašej zmluvy.

V prípade, že nám bude doručená pokuta za dopravný 
priestupok, tento priestupok bude zo strany Arvalu 
uhradený príslušnému orgánu a zároveň Vám bude 
zaslaná kompletná dokumentácia a informácia, že 
sme priestupok uhradili a tiež bude Vaša nasledujúca 
faktúra navýšená o výšku uhradenej pokuty.

Tento administratívny úkon je spoplatnený výškou 6 € 
s DPH a zároveň je tento administratívny poplatok 
splatný bez ohľadu na to, či je priestupok oprávnený

Kontaktujte nás v prípade akejkoľvek požiadavky, overenia informácie, 
reklamácie, či ohľadom fakturácie a Vašich platieb. Chýbajúce alebo meškajúce 
úhrady mesačných splátok môžu ovplyvniť kreditné skóre, čo môže spôsobiť 
ťažšie schválenie kreditnej spôsobilosti v prípade budúcej spolupráce.

V prípade neuhrádzania záväzkov Vám môže byť vozidlo odobrané a náklady 
spojené z odobraním vozidla Vám budú účtované. Ak bude potrebné právne 
vymáhanie neuhradených pohľadávok, trovy na úhradu budú opäť účtované 
Vašej strane.



STAROSTLIVOSŤ
O VOZIDLO

Starostlivosť o vozidlo je potrebné zabezpečiť v 
súlade s návodom od výrobcu a zabezpečiť 
pravidelné servisné prehliadky, tak ako to výrobca 
stanovuje. Do vozidla je možné tankovať iba pre 
vozidlo predpísané pohonné hmoty, dopĺňať iba pre 

vozidlo predpísané kvapaliny, �ltre a podobne. 

Tiež je potrebné oznámiť Arvalu písomne a bez 
omeškania všetky vady, škody, nehody na vozidle, 

potrebu vykonania opráv, údržby vozidla. 

V prípade, že presiahnete dohodnutý Celkový nájazd kilometrov, 
presiahnuté množstvo kilometrov Vám bude účtované podľa 
dohodnutej sumy Poplatku za každý prekročený km.

V prípade, že dohodnuté km neprejazdíte, tie Vám budú vrátené podľa 
dohodnutej sumy Zľavy za každý nevyčerpaný km, no dobropisovanie 
nevyčerpaných kilometrov zo strany Arvalu je obmedzené 
maximálnym počtom 10.000 nevyčerpaných kilometrov. V prípade 
nadnájazdu alebo podnájazdu v rámci dohodnutého Tolerančného 
limitu, záverečné vysporiadanie km sa neuskutočňuje. Uvedené sumy 
môžete nájsť vo Vašej nájomnej zmluve.

Sezónnu výmenu pneumatík si môžete zabezpečiť v 
akejkoľvek našej partnerskej sieti pneuservisov. 
Našimi preferovanými partnermi sú najmä 4Fleet 
Group, BestDrive a Mikona. V prípade, že máte službu 
pneumatík zahrnutú v kontrakte, táto služba je pre 

Vás v rámci sezónnej návštevy bezplatná.

Vaše mesačné poplatky boli kalkulované tak, že vozidlo nám bude vrátené v dobrom stave. Ak sa na 
vozidle nachádzajú poškodenia, mali by ste ešte pred odovzdaním vozidlo dať opraviť u renomovaného 
partnera. V prípade, že vozidlo bude vrátené s poškodeniami alebo bude vo vozidle niečo chýbať, bude 
Vám to doúčtované.

Viac detailov ohľadom vrátenia vozidla
môžete nájsť na našej webovej stránke 
www.arval.sk v časti Vrátenie vozidla.

KONIEC
KONTRAKTU Poistné udalosti je potrebné nahlásiť 

obratom na našej webovej stránke 

www.arval.sk 
v časti On-line hlásenie

poistnej udalosti.

Aj pri ukončení kontraktu sa uistite, 
že je vozidlo v dobrom technickom 

stave a spôsobilé prevádzky.



ČO MUSÍM ZVÁŽIŤ?
Prenájom vozidla na vopred dohodnutú dobu za 
spoločne dohodnuté množstvo peňazí. Arval je 
vlastníkom vozidla a na konci nájmu nám vozidlo 
vrátite späť. Po skončení tejto nájomnej zmluvy 
nebudete vozidlo vlastniť. 

Keď si vozidlo prenajmete, súhlasíte s úhradou 
mesačného prenájmu po celú dobu prenájmu na 
ktorú ste si vozidlo prenajali.

Akonáhle vozidlo preberiete a potvrdíte podpisom 
preberací protokol, kontrakt začína svoju platnosť. 

Zároveň začína aj povinnosť úhrady mesačných 
splátok, ktoré Vám budú mesačne zrážané inkasným 
príkazom z Vášho bankového účtu a platby sú 
zálohové, teda nájom sa účtuje 1 mesiac vopred.

Nájomná zmluva Vám umožňuje prenajať si od Arvalu 
vozidlo za vopred dohodnutú �xnú mesačnú splátku a 
dobu nájmu. Počas celej doby zmluvy je vlastníkom 
vozidla Arval a na konci kontraktu sa vozidlo Arvalu 
vracia. 

Predtým ako sa rozhodnete podpísať túto nájomnú 
zmluvu, je naozaj dôležité, aby ste sa oboznámili so 
všetkými podmienkami a informáciami týkajúceho sa 
operatívneho lízingu, aby ste sa vedeli rozhodnúť, že 
tento typ �nancovania vozidla je pre Vás vhodný a 
zároveň, že budete schopný celú dobu uhrádzať 
dohodnuté mesačné splátky.

SUMÁR
ZHRNUTIE

Úhrada musí byť vykonávaná výhradne 
inkasným príkazom.

Prosím, berte na vedomie, že v prípade prvej 
úhrady od prevzatia vozidla, môže v závislosti 
od dátumu prevzatia vozidla nastať situácia, že 
sa v prvej úhrade spoja dva mesačné nájmy 
(aktuálny a nasledujúci mesiac splátky).

Ak vozidlo odovzdáte skôr, ako je plánovaný 
koniec zmluvy, je s tým spojená úhrada poplatku 
za predčasné ukončenie zmluvy, ktorý je 
detailne uvedený vo Vašej nájomnej zmluve.

V prípade akýchkoľvek 
ďalších otázok a požiadaviek 

nás neváhajte kontaktovať.

www.arval.sk


