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Vymedzenie pojmov a použitie, zmluva
Vymedzenie pojmov
V rámci týchto všeobecných zmluvných podmienok („Všeobecné podmienky“) sa použijú tieto pojmy:
Zmluva: Akákoľvek zmluva medzi PACCAR Financial a Klientom, podľa ktorej platia tieto Všeobecné podmienky.
Klient: Strana uzatvárajúca akúkoľvek Zmluvu so spoločnosťou PACCAR Financial.
Všeobecné podmienky: Tieto všeobecné zmluvné podmienky.
Predmet: Jedno alebo viac vozidiel (vrátane karosérie a pomocných zariadení), prívesy a akékoľvek zmeny, doplnky alebo náhrady týchto vozidiel a prívesov,
podľa toho, ako sú definované v Zmluve.
Pridružená spoločnosť: Akákoľvek spoločnosť, v ktorej má PACCAR Inc, USA, priamo alebo nepriamo viac ako 50%-ný podiel na základnom imaní alebo
hlasovacích právach.
PACCAR Financial: Právnická osoba, ktorá uzavrela Zmluvu s Klientom a ktorá je súčasťou skupiny spoločností PACCAR Financial Europe B.V. (Netherlands)
vrátane všetkých jej menovaných zástupcov.
Použitie Všeobecných podmienok
Tieto Všeobecné podmienky sa vzťahujú na Zmluvy a všetky uzavreté alebo vydané návrhy, cenové ponuky a potvrdenia spoločnosti PACCAR Financial,
ktorými PACCAR Financial udeľuje alebo navrhuje, že udelí Klientovi právo používať jeden alebo viac Predmetov bez ohľadu na právny titul alebo formu, ktorou
sa to zrealizuje. Každá jednotlivá Zmluva sa bude riadiť týmito Všeobecnými podmienkami.
Zmluva
Tieto Všeobecné podmienky predstavujú spolu s ustanoveniami Zmluvy úplnú Zmluvu medzi PACCAR Financial a Klientom. Žiadna odchýlka od Zmluvy nie je
platná, pokiaľ sa strany na nej výslovne nedohodnú a písomne ju nezapracujú do dodatku Zmluvy, a pokiaľ ju nepodpíšu osoby riadne oprávnené zastupovať
PACCAR Financial a Klienta.
Klient súhlasí a potvrdzuje, že akékoľvek všeobecné podmienky, ktoré používal alebo na ktoré odkazoval pred dátumom vydania týchto Všeobecných
podmienok, alebo na ktoré bude niekedy v budúcnosti odkazovať, nebudú nahrádzať ustanovenia uvedené v týchto Všeobecných podmienkach a nebudú sa
vzťahovať na Zmluvu, pokiaľ nebude výslovne písomne dohodnuté inak.
Ak bude niektoré z ustanovení Zmluvy, ako je definovaná v bode 1.1, v rozpore s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok, budú mať prednosť
ustanovenia Zmluvy.
Vyhlásenie Klienta
Klient potvrdzuje, že si prečítal tieto Všeobecné podmienky a oboznámil sa s nimi, že plne rozumie podstate a účinkom ustanovení týchto Všeobecných
podmienok a vzdáva sa práva na obranu alebo na uplatnenie nárokov založených na tom, že si neprečítal alebo nepochopil ktorúkoľvek časť týchto
Všeobecných podmienok.
Vyhlásenie
Ani dodávateľ Predmetu ani žiadna iná osoba, cez ktorú bola Zmluva dojednaná, nie je zástupcom PACCAR Financial, ani nemá oprávnenie dať akékoľvek
vyhlásenie v mene PACCAR Financial.
Profesionálne použitie
Klient vyhlasuje a zaručuje, že Zmluvu uzavrel v rámci bežného výkonu svojej podnikateľskej činnosti, že nie je spotrebiteľom, že Predmet nie je klasifikovaný ani
určený na použitie ako spotrebný tovar a bude použitý výhradne na profesionálne účely.
Oprávnenie zastupovať
Klient splnomocňuje spoločnosť PACCAR Financial, aby ho zastupovala pri zabezpečení zmeny kúpnych zmlúv, ktoré Klient uzavrel s dodávateľom Predmetu,
a to tak, aby vlastnícke právo k Predmetu prešlo na spoločnosť PACCAR Financial, alebo aby ho zastupovala tak, aby práva Klienta vyplývajúce z takých zmlúv
boli prevedené alebo postúpené na PACCAR Financial. Klient sa zaväzuje na prvé požiadanie spoločnosti PACCAR Financial podpísať všetky dokumenty, ktoré
sú potrebné na preukázanie daného oprávnenia spoločnosti PACCAR Financial voči tretím osobám.
Zmeny dokumentov
Klient oprávňuje spoločnosť PACCAR Financial zmeniť alebo vložiť do Zmluvy údaje o čísle podvozku, výrobnom čísle alebo registračnom čísle Predmetu alebo
iné podobné údaje (vrátane farby Predmetu a voliteľnej výbavy) v prípade, že tieto špecifiká alebo údaje nie sú známe v deň podpísania Zmluvy Klientom alebo
sa zmenia medzi týmto dňom a dňom odovzdania Predmetu Klientovi do užívania.
Dátumy začatia splatnosti
Platby dohodnuté podľa Zmluvy ako náhrada za užívanie Predmetu a s tým spojené služby začnú byť splatné, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté v Zmluve inak,
v deň odovzdania Predmetu Klientovi do užívania alebo v deň, ktorý sa považuje, v súlade s bodom 3.2 týchto Všeobecných podmienok, za deň prevzatia
Predmetu Klientom.
Spoločná a nerozdielna zodpovednosť
V prípade, že Klient uvedený v Zmluve je združením s dvomi alebo viacerými členmi, každý člen tohto združenia bude spoločne a nerozdielne zodpovedný za
záväzky Klienta vyplývajúce zo Zmluvy. V prípade, že ako Klient je v Zmluve uvedených viac (ako jedna) (právnických) osôb, každá z týchto (právnických) osôb
bude spoločne a nerozdielne zodpovedná za plnenie záväzkov Klienta vyplývajúcich zo Zmluvy.
Vyhlásenia a zodpovednosť vo vzťahu k Predmetu
Výber Predmetu
Klient potvrdzuje a súhlasí, že každý Predmet uvedený v Zmluve alebo v akejkoľvek prílohe alebo osvedčení/potvrdení k Zmluve vybral Klient pre účely zahrnutia
do Zmluvy výlučne na základe svojho vlastného úsudku a bez spoliehania sa na vyhlásenia alebo záruky PACCAR Financial. PACCAR Financial nie je
konštruktérom, výrobcom, distribútorom ani dodávateľom Predmetu, ktorý sa prenajíma alebo dáva Klientovi do užívania podľa Zmluvy, a PACCAR Financial
nedáva žiadne vyhlásenia a konkrétne odmieta všetky záruky, výslovné alebo predpokladané, vo vzťahu k Predmetu vrátane, nie však výlučne, záruk
obchodovateľnosti a vhodnosti pre konkrétny účel alebo zamýšľané použitie.
Nesúlad
PACCAR Financial nenesie žiadnu zodpovednosť voči Klientovi za akýkoľvek nárok, ušlý zisk alebo škodu spôsobenú alebo údajne spôsobenú priamo alebo
nepriamo, v súvislosti s alebo v dôsledku používania Predmetu, akýmkoľvek nesúladom, neprimeranosťou Predmetu alebo jeho vadou, alebo udalosťou
akéhokoľvek druhu s ním, vyplývajúcu zo zmluvného práva, z civilných deliktov, objektívnej zodpovednosti, nedbanlivosti alebo inak, alebo akýmkoľvek
spôsobom súvisiacu alebo vyplývajúcu z objednania a dodania Predmetu výrobcom alebo dodávateľom alebo vyplývajúcu zo Zmluvy.
Postúpenie záruk
Ak je to aplikovateľné, PACCAR Financial – na dobu trvania Zmluvy – týmto prevádza na Klienta všetky práva a výhody z akýchkoľvek záruk poskytnutých
výrobcom alebo dodávateľom Predmetu, a zodpovedajúco aj všetky práva a nároky, ktoré má spoločnosť PACCAR Financial zo zákona alebo na základe
akejkoľvek dohody medzi PACCAR Financial a výrobcom alebo dodávateľom Predmetu, týkajúce sa oneskorenej dodávky Predmetu, dodávky, ktorá nie je
v súlade s dohodnutými špecifikáciami, vád Predmetu a zodpovednosti za výrobok.
Klient uplatní svoje práva na vlastné náklady. Klient bude potrebovať výslovný písomný súhlas PACCAR Financial v prípade, že bude chcieť podniknúť kroky
proti dodávateľovi na zrušenie alebo odstúpenie od dodávateľských zmlúv, pričom taký súhlas nesmie byť bezdôvodne odmietnutý alebo oneskorený. V prípade,
že si Klient bude uplatňovať nároky na náhradu škody na základe zákonnej zodpovednosti za škodu alebo zmluvnej zodpovednosti za škodu, táto náhrada
škody, pokiaľ nie je dohodnuté inak, sa vyplatí spoločnosti PACCAR Financial do výšky kúpnej ceny Predmetu. Klient je povinný informovať PACCAR Financial
v prípade, že uvažuje vzdať sa práva na uplatnenie ktorékoľvek práva vyplývajúceho zo zákonnej alebo zmluvnej zodpovednosti za škodu. Klient je povinný
zabezpečiť, aby spoločnosť PACCAR Financial bola včas informovaná a mohla konať vo svojom mene.
Ukončenie, zrušenie alebo neplatnosť kúpnej zmluvy na Predmet nemá za následok ukončenie, zrušenie alebo neplatnosť Zmluvy, ktorá zostáva v platnosti
v súlade s jej podmienkami, pokiaľ nie je dohodnuté inak so spoločnosťou PACCAR Financial.

3.
3.1

Prevod Predmetu na Klienta
Miesto
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávateľ Predmetu alebo zástupca PACCAR Financial odovzdá Predmet do držby Klientovi v mieste určenom dodávateľom alebo
spoločnosťou PACCAR Financial.
3.2
Spolupráca zo strany Klienta
Klient je povinný prevziať Predmet na prvé požiadanie spoločnosti PACCAR Financial, a to do 7 dní od doručenia oznámenia zo strany PACCAR Financial,
v ktorom je uvedené, že Predmet je pripravený na odovzdanie Klientovi, pričom v prípade, že nedôjde k odovzdaniu, bude sa Predmet na účely Zmluvy napriek
tomu považovať za prevzatý Klientom v súlade so Zmluvou, pričom zodpovednosť a riziko v súvislosti s Predmetom bude znášať Klient. Klientovi sa budú okrem
protiplnenia splatného Klientom spoločnosti PACCAR Financial za užívanie Predmetu podľa Zmluvy účtovať náklady na skladovanie, ktoré vznikli spoločnosti
PACCAR Financial.
3.3
Zrušenie objednávky
V prípade, že Klient z akéhokoľvek dôvodu zruší objednanie Predmetu od dodávateľa alebo nepovolil zmenu kúpnej zmluvy s dodávateľom tak, aby vlastnícke
právo prešlo na PACCAR Financial v súlade s bodom 1.7 Všeobecných podmienok, spoločnosť PACCAR Financial je oprávnená účtovať Klientovi všetky
primerané priame a nepriame náklady a náhradu škody spojenú s jeho príslušným rozhodnutím.
3.4
Dokumentácia týkajúca sa dodávky
V prípade, že Klient poverí určitú osobu, aby prevzala Predmet v jeho mene, táto osoba sa bude považovať aj za osobu oprávnenú zastupovať Klienta pri
podpise akéhokoľvek dokumentu týkajúceho sa prechodu rizika, dodávky, dopravy alebo poistenia, EČV alebo podobnej registrácie a záručnej dokumentácie
v mene Klienta ako aj za osobu oprávnenú podpisovať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu so Zmluvou. .
3.5
Omeškanie dodania
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PACCAR Financial nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo výdavky, priame alebo nepriame, vyplývajúce z omeškania dodávateľa pri dodaní
Predmetu, pokiaľ k tomu nedošlo úmyselným konaním alebo opomenutím spoločnosti PACCAR Financial alebo z hrubej nedbanlivosti v rozpore s jej zmluvnými
povinnosťami.
Kontrola dodávky
Pri prevzatí Predmetu je Klient povinný ho skontrolovať a vyskúšať, aby sa ubezpečil, že Predmet je v dohodnutom stave a bez vád. Klient je povinný
bezodkladne po prevzatí Predmetu, avšak v každom prípade najneskôr do 3 dni od prevzatia Predmetu, zaslať PACCAR Financial písomné oznámenie, ak
Predmet nie je v súlade so špecifikáciou zvolenou Klientom, alebo ak je Predmet vadný. Ak Klient nezašle žiadne oznámenie, bude sa mať za to, že Klient
prevzal Predmet a uznal, že je v dobrom technickom stave a vyhovujúci vo všetkých smeroch. Oznámenie o nesúlade alebo vade neoprávňuje Klienta meniť,
zrušiť, odstúpiť alebo inak ukončiť Zmluvu.
Prevzatie Predmetu Klientom predstavuje prevzatie Klientom všetkých záväzkov v súvislosti s Predmetom bez možnosti postihu voči PACCAR Financial
a výslovné potvrdenie, že Klient sa zaväzuje riešiť akýkoľvek spor týkajúci sa výberu Predmetu, jeho súladu alebo súvisiacich záruk priamo s dodávateľom, bez
postihu voči PACCAR Financial.
Vlastníctvo Predmetu
Výlučné vlastníctvo
Klient potvrdzuje, že Predmet je a zostane výlučným majetkom PACCAR Financial po dobu trvania Zmluvy.
Povinnosti Klienta týkajúce sa majetkových záujmov PACCAR Financial
Klient sa zaväzuje:
na žiadosť PACCAR Financial bezodkladne informovať PACCAR Financial o presnom mieste, kde sa Predmet nachádza;
nevykonávať žiadne zmeny, doplnenia alebo úpravy na Predmete okrem zmien, ktoré požaduje zákon, ani neodstrániť z Predmetu žiadny existujúci komponent,
pokiaľ nie je okamžite nahradený (alebo odstránený pri bežnej oprave a údržbe a čo možno najskôr nahradený) originálnym komponentom výrobcu;
nedovoliť bez výslovného písomného súhlasu PACCAR Financial, aby sa Predmet používal mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo mimo
geografickej oblasti, pre ktorú platí poistné krytie Predmetu;
nedávať Predmet do podnájmu bez výslovného písomného súhlasu PACCAR Financial za podmienok v ňom uvedených;
nesprávať sa ako vlastník Predmetu ani nerobiť niečo, čo by mohlo ohroziť záujmy PACCAR Financial vo vzťahu k Predmetu, a (s výnimkou dodržiavania svojich
povinností týkajúcich sa údržby) mať Predmet vo svojej držbe za každých okolností;
nepredať, nepostúpiť, nezaťažiť, nezaložiť ani inak nenakladať s Predmetom alebo ktoroukoľvek z jeho častí alebo jeho právami zo Zmluvy;
bezodkladne informovať PACCAR Financial v prípade straty, krádeže alebo poškodenia Predmetu alebo v prípade, že si niekto nárokuje alebo sa pokúša
nárokovať akékoľvek práva k Predmetu – najmä vo forme záložného práva, zadržania, zabavenia alebo exekúcie – a prijať na vlastné náklady opatrenie, ktoré
PACCAR Financial môže požadovať na ochranu svojich záujmov, a bezodkladne informovať stranu, ktorá sa pokúša uplatniť si akékoľvek právo k Predmetu, že
Predmet je vlastníctvom PACCAR Financial. V prípade straty alebo krádeže Predmetu musí Klient bezodkladne informovať všetky príslušné poisťovne a nahlásiť
krádež na polícii;
zabezpečiť, aby bol Predmet bez záložných práv, tiarch a exekúcií, a platiť všetky dane, výmery, odvody, clá a iné poplatky uložené úradmi (vrátane pokút)
v súvislosti s Predmetom, s výnimkou daní zo zisku alebo vymeraných so zreteľom na zisk PACCAR Financial a s výnimkou DPH, ktorú PACCAR Financial
môže získať späť od príslušných daňových orgánov;
nepožadovať žiadne dotácie alebo daňové výhody vo vzťahu k Predmetu, ktoré môže získať PACCAR Financial;
ak to PACCAR Financial požaduje, umožniť PACCAR Financial označiť svoje vlastníctvo na Predmete pripojením štítkov alebo iných znakov na Predmete; Klient
neodstráni ani nezmení žiadne identifikačné alebo registračné znaky umiestnené na Predmete a v prípade straty alebo nečitateľnosti štítkov alebo iných znakov
bude okamžite informovať PACCAR Financial;
neumiestniť reklamu alebo iné označenia na Predmet, pokiaľ ich nemožno ľahko a bez poškodenia Predmetu odstrániť;
presne plniť všetky záväzky voči PACCAR Financial vyplývajúce z akýchkoľvek iných dohôd s PACCAR Financial alebo jej Pridruženou spoločnosťou;
v prípade, že nie je vlastníkom priestorov, v ktorých bude Predmet uskladnený alebo uložený, alebo ak prestane byť vlastníkom týchto priestorov počas trvania
Zmluvy, oznámiť vlastníkovi priestorov ešte pred umiestnením Predmetu alebo pred tým, než dôjde k prevodu vlastníctva k priestorom, doporučeným listom
s kópiou zaslanou PACCAR Financial, že Predmet nepatrí Klientovi a nemôže byť predmetom záložného práva alebo inej ťarchy ;
všeobecne a vždy prijať také opatrenia, ktoré môžu byť v zásade potrebné, a to na svoje vlastné náklady, s cieľom zachovať vlastnícke práva PACCAR Financial
alebo jeho nástupcov k Predmetu.
Registrácia Predmetu
Každý Predmet musí byť, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, registrovaný v súlade s platnými právnymi predpismi krajiny trvalého pobytu
Klienta a v potvrdení o vlastníctve a/alebo potvrdení o registrácii musí byť uvedená ako vlastník, držiteľ, záložný veriteľ a/alebo užívateľ alebo prevádzkovateľ
osoba alebo osoby, ktoré PACCAR Financial určí.
Potvrdenie o vlastníctve
Klient berie na vedomie, že potvrdenia resp. osvedčenia o vlastníctve a/alebo registrácii budú vyplnené v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby boli
chránené práva PACCAR Financial k Predmetu. Klient súhlasí, že nič, čo bude uvedené v takom potvrdení resp. osvedčení nerozšíri ani inak neovplyvní práva
PACCAR Financial k Predmetu, ako sú uvedené v týchto Všeobecných podmienkach. PACCAR Financial nezodpovedá za stratu alebo výdavky, priame alebo
nepriame, vyplývajúce z oneskoreného získania potvrdenia resp. osvedčenia o vlastníctve a/alebo registrácii Predmetu, ibaže by k tomu došlo úmyselným
konaním alebo opomenutím alebo z hrubej nedbanlivosti v rozpore s povinnosťami PACCAR Financial vyplývajúcimi zo Zmluvy.
Náklady na potvrdenie o vlastníctve
Klient je výlučne zodpovedný za náklady a výdavky spojené so žiadosťou, získaním, obnovením, úpravou a uchovaním potvrdení o vlastníctve uvedených
v bode 4.4. a je povinný prijať v súlade s právnymi predpismi všetky potrebné opatrenia, aby takéto potvrdenia o vlastníctve získal, obnovil, upravil a uchoval,
a tiež aby zabránil ich pozastaveniu alebo zrušeniu.
Obnova potvrdenia o vlastníctve
V prípade, že je potrebné nové potvrdenie o vlastníctve alebo registrácii, toto potvrdenie sa získa rovnakým spôsobom a bude podliehať rovnakým požiadavkám,
ako sú uvedené vyššie.
Ďalšie oznámenia a podania
V prípade, že PACCAR Financial považuje za vhodné pripraviť alebo podať ďalšie oznámenia, podania alebo iné dokumenty s cieľom chrániť svoje práva k
Predmetu, Klient je povinný plne spolupracovať s PACCAR Financial a podpísať každý taký dokument, a týmto neodvolateľne súhlasí a splnomocňuje PACCAR
Financial, aby konal ako zástupca Klienta a podpísal každý taký dokument v mene Klienta, a to s takou platnosťou a účinnosťou, ako keby Klient vlastnoručne
podpísal taký dokument.
Príslušenstvo a doplnky
Klient na vlastné náklady zabezpečí a bude zodpovedný za inštaláciu a/alebo zavedenie akýchkoľvek zmien, doplnkov, príslušenstva alebo iného vybavenia
pridaného k Predmetu pred alebo po začatí platnosti Zmluvy, ktoré nesmie znížiť hodnotu Predmetu ani zasahovať do jeho použitia na účely, na ktoré bol určený.
Klient je oprávnený na vlastné náklady odstrániť príslušenstvo alebo podobné vybavenie pred skončením platnosti Zmluvy pod podmienkou, že zabezpečí, aby
bol Predmet vrátený do pôvodného stavu (s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie). Akékoľvek príslušenstvo alebo časť vybavenia vrátená spolu s Predmetom na
konci platnosti Zmluvy sa stane majetkom PACCAR Financial a v tomto ohľade Klient nemá nárok na žiadnu náhradu.
Použitie Predmetu
Povinnosti Klienta týkajúce sa použitia Predmetu
Bez toho, aby boli dotknuté iné povinnosti Klienta uvedené v Zmluve, Klient:
je zodpovedný na svoje vlastné náklady za udržiavanie Predmetu v dobrom (s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie) a plne prevádzkyschopnom stave a za
zabezpečenie technických skúšok požadovaných zákonom, ako aj za prípadný potrebný servis, údržbu a opravu, a to v súlade s pokynmi a odporúčaniami
výrobcu a v dielňach, u ktorých spoločnosť PACCAR Financial uznala, že majú potrebné odborné znalosti, a pod podmienkou, že všetky náhradné diely sú
originálne diely výrobcu.
Klient je oprávnený používať alebo čiastočne používať bionaftu alebo porovnateľnú naftu, len ak to povoľuje výrobca Predmetu. Klient je povinný prísne
dodržiavať všetky pokyny výrobcu týkajúce sa úplného alebo čiastočného používania bionafty alebo porovnateľnej nafty. Klient by mal hľadať takúto radu
u dodávajúceho DAF obchodníka;
je povinný používať Predmet v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a pravidlami a v súlade s pokynmi a odporúčaniami výrobcu na prevádzku,
údržbu a opravu (vrátane, nie však výlučne, použitia dielov, oleja, paliva, maziva, chladiacej kvapaliny a obmedzení týkajúcich sa výrobcom stanovenej celkovej
hmotnosti alebo nosnosti);
nesmie používať Predmet na účel, na ktorý nebol určený, zostrojený alebo na ktorý nie je vhodný, ani za prevádzkových podmienok, ktoré neboli dohodnuté s
PACCAR Financial. Klient najmä nesmie používať zariadenie na vodičské kurzy, skúšobné jazdy alebo preteky;
nesmie používať Predmet na účel, ktorý je nezákonný alebo ktorý by mohol viesť k neplatnosti alebo inak nepriaznivo ovplyvniť záruky na Predmet, alebo ktorý
by mohol viesť k poškodeniu záujmov PACCAR Financial k Predmetu alebo k uplatneniu nároku voči PACCAR Financial, alebo by mohol spôsobiť spoločnosti
PACCAR Financial stratu (či už priamo alebo nepriamo);
je povinný bezodkladne oznámiť PACCAR Financial akékoľvek náhodné alebo úmyselné poškodenie, elektrickú alebo mechanickú poruchu na tachometri
Predmetu a opraviť také poškodenie alebo poruchu do 24 hodín v dielni autorizovanej spoločnosťou PACCAR Financial. Ako dôkaz opravy musí Klient
bezodkladne zaslať spoločnosti PACCAR Financial kópiu faktúry za opravu vrátane potvrdenia o zaplatení a potvrdenia počtu najazdených kilometrov pred
opravou;
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nesmie použiť Predmet na prepravu nebezpečných látok, ibaže sa na všetky súvisiace riziká, k spokojnosti PACCAR Financial, plne vzťahuje poistné krytie
uzavreté Klientom;
je povinný riadne uchovávať všetky dokumenty o registrácii, kľúče, karty s kódom a kódy audiovizuálneho a počítačového hardvéru a softvéru patriace
k akémukoľvek vybaveniu v Predmete a poskytnúť ich PACCAR Financial na jej prvé požiadanie. Náklady spojené so stratou, výmenou alebo poškodením týchto
vecí alebo kódov bude znášať Klient;
umožní prevádzkovať Predmet len riadne vyškoleným vodičom/ prevádzkovateľom a umožní, aby sa Predmet používal na verejných cestách len, ak je
prevádzkovaný vodičmi, ktorí majú zákonom požadované vodičské preukazy a diplomy;
môže montovať nadstavby na Predmet len po obdržaní písomného súhlasu od PACCAR Financial.
Prístup k Predmetu
PACCAR Financial alebo osoba menovaná ako jej splnomocnený zástupca musí mať v akomkoľvek rozumnom čase a priebežne prístup k Predmetu a je
oprávnená kontrolovať Predmet a príslušné servisné záznamy k svojej spokojnosti. Klient poskytne PACCAR Financial na prvé požiadanie všetky informácie
o servise a prevádzke Predmetu, napr. o počte kilometrov, tachometri, prepravovanom náklade a jeho hmotnosti.
Nerutinné opravy
Klient musí bezodkladne a v plnej miere informovať PACCAR Financial o všetkých opravách, ktoré sú potrebné a nespadajú do bežného opotrebenia, a pri
ktorých možno dôvodne predpokladať, že majú negatívny vplyv na hodnotu Predmetu.
Náklady spojené s použitím Predmetu
Všetky náklady spojené s použitím Predmetu bude znášať Klient, pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak.
Platobné povinnosti Klienta
Dane a povinné poplatky
Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, všetky sumy splatné Klientom sú bez cla, daní a iných úradných poplatkov. Daňové a účtovné spracovanie
Predmetu ostáva vo výlučnej zodpovednosti Klienta a PACCAR Financial nedáva žiadne vyhlásenie a nenesie žiadnu zodpovednosť za príslušnú daňovú alebo
účtovnú spôsobilosť Klienta.
Započítanie
Klient zaplatí PACCAR Financial každú pohľadávku a akúkoľvek inú sumu splatnú na základe Zmluvy bez nároku na započítanie alebo odloženie platby proti
akýmkoľvek nárokom, protipohľadávkam a požiadavkám akejkoľvek povahy.
PACCAR Financial a všetky jej Pridružené spoločnosti sú kedykoľvek oprávnené započítať akékoľvek sumy splatné Klientom so sumami nimi splatnými Klientovi,
či sú alebo nie sú splatné, a bez ohľadu na označenie splatných súm. Peniaze splatné v iných menách ako euro sa započítajú použitím výmenného trhového
kurzu platného v deň zaslania oznámenia o započítaní Klientovi. Trhový kurz je priemerný kurz platný v banke, do ktorej Klient uhrádza platby podľa Zmluvy.
Klient bude, ak to bude možné, informovaný o započítaní vopred.
V prípade, že Klient sa dozvie o súdnom konaní voči nemu vedúcemu ku konkurzu, likvidácii, nútenej správe, platobnej neschopnosti alebo zmrazeniu platieb
(alebo o akomkoľvek porovnateľnom konaní podľa zákonov jurisdikcie Klienta) („Prípad platobnej neschopnosti“), musí o tom bezodkladne písomne informovať
PACCAR Financial. Povinnosti Klienta uhradiť platby spoločnosti PACCAR Financial alebo ktorejkoľvek z jej Pridružených spoločností a povinnosti týchto
spoločností uhradiť platby Klientovi sa automaticky navzájom započítajú v deň predchádzajúci vzniku Prípadu platobnej neschopnosti, a to bez ohľadu na ich
splatnosť alebo na označenie splatných súm.
Nedostupnosť Predmetu
Platobné povinnosti Klienta zostanú nedotknuté v prípade, že Predmet z akéhokoľvek dôvodu prestane fungovať, nie je Klientovi k dispozícii, nespĺňa
špecifikácie, ktoré Klient od Predmetu očakáva, alebo je z akéhokoľvek dôvodu čiastočne alebo úplne nepoužiteľný, je predčasne opotrebený, poškodený,
zničený alebo stratený (či už v dôsledku nehody alebo tretími stranami) alebo je odcudzený.
Platby splatné vopred
Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, všetky pravidelné plánované platby sú splatné vopred pred daným mesiacom. Akékoľvek poplatky spojené
s platbou znáša Klient.
Platobná adresa
Všetky platby musia byť uhradené spoločnosti PACCAR Financial na jej obchodnú adresu alebo takej inej spoločnosti alebo na takú inú adresu, ktorú PACCAR
Financial písomne určí podľa potreby. V prípade zaslania peňazí Klientom spoločnosti PACCAR Financial poštou znáša riziko Klient.
Pravidelnosť platieb
Podstatnou podmienkou Zmluvy je, že každá splatná platba bude uhradená v plnej výške a včas. Žiadne oznámenie o neuhradení platby nebude potrebné pre
účely preukázania, že Klient si neplní svoje povinnosti, ani pre účely uplatnenia akéhokoľvek z práv spoločnosti PACCAR Financial, ktoré jej vyplývajú zo Zmluvy
alebo z týchto Všeobecných podmienok.
Inkasná platba
Ak nie je dohodnuté inak, Klient je povinný uhrádzať všetky sumy splatné podľa Zmluvy formou inkasa z účtu. Klient týmto splnomocňuje PACCAR Financial na
stiahnutie všetkých súm splatných podľa Zmluvy z bankového účtu Klienta a zaväzuje sa podpísať všetky dokumenty, ktorých podpísanie banka bude
požadovať, aby bol tento mandát účinný po celú dobu trvania Zmluvy.
Zrušenie inkasnej platby
Ak Klient podpísal inkasný mandát v súvislosti s jeho platobnými povinnosťami podľa Zmluvy a následne sa rozhodne platiť formou faktúry, platby sa zvýšia, aby
odrážali ďalšie administratívne náklady, ktoré vzniknú spoločnosti PACCAR Financial, a ak inkasná platba nebude zrealizovaná v dobe splatnosti, PACCAR
Financial bude oprávnená účtovať Klientovi poplatok vo výške 100 EUR za faktúru bez toho, aby boli dotknuté práva spoločnosti PACCAR Financial požadovať
náhradu skutočných nákladov a výdavkov, ktoré jej vznikli. V prípade, že strany sa dohodli na zozname v súvislosti s vyššie uvedenými nákladmi a výdavkami,
budú platiť sadzby stanovené v takom zozname.
Dôsledky oneskorených platieb
Ak ktorákoľvek pohľadávka spoločnosti PACCAR Financial splatná podľa Zmluvy nie je uhradená ku dňu splatnosti, Klient je povinný platiť PACCAR Financial
okrem splatných platieb alebo súm tiež úrok z omeškania vo výške 12% ročne na dennej báze. Úrok z omeškania sa vypočíta za obdobie od dátumu splatnosti
do dátumu úhrady (či už pred alebo po vydaní príslušného rozsudku) a pripočítajú sa k nemu všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli spoločnosti PACCAR
Financial pri vymáhaní platieb týchto dlžných súm. Náklady na vymáhanie budú predstavovať najmenej 15% zo súm po lehote splatnosti a bude ich znášať
Klient. V prípade, že skutočné náklady na vymáhanie presiahnu 15%, PACCAR Financial je oprávnená účtovať Klientovi skutočné náklady na vymáhanie.
Zoznam poplatkov
V prípade, že PACCAR Financial použije zoznam, v ktorom sú uvedené poplatky, uplatnia sa sadzby v zozname platnom v danom čase odchýlne od poplatkov
stanovených v týchto Všeobecných podmienkach, keď bude Klient v omeškaní so splnením ktorejkoľvek zo svojich platobných povinností alebo zmluvných
povinností uvedených v zozname, alebo keď PACCAR Financial vykoná dodatočné administratívne práce.
Dôkaz
Účtovné knihy spoločnosti PACCAR Financial sú, pokiaľ Klient neposkytne presvedčivý dôkaz o opaku, dôkazom toho, ktoré sumy Klient zaplatil a ktoré má
zaplatiť spoločnosti PACCAR Financial podľa Zmluvy.
Pozastavenie služieb
PACCAR Financial nie je povinná poskytnúť ktorúkoľvek zo služieb uvedených v Zmluve po dobu, keď je Klient v omeškaní s plnením ktorejkoľvek zo svojich
platobných povinností.
Zabezpečenie
PACCAR Financial je oprávnená kedykoľvek požadovať od Klienta primerané (dodatočné) zabezpečenie jeho platobných povinností vo forme, do výšky a ku
dňu, ktoré PACCAR Financial určí podľa vlastného uváženia.
Preddavky a vklady
Akýkoľvek preddavok alebo vklad prijatý od klienta na začiatku Zmluvy použije PACCAR Financial na splatenie istiny. Všetky následné platby sa uplatnia na
Zmluvu s úrokmi počítanými za predchádzajúce obdobie.
Úprava zmluvných platieb
Stanovenie ceny a cenové úrovne
Všetky platby splatné Klientom podľa Zmluvy sú založené na cene/cenových úrovniach platných ku dňu podpísania Zmluvy.
Zmeny cien za služby
Spoločnosť PACCAR Financial je oprávnená (ale nie povinná) upraviť platby splatné podľa Zmluvy vo vzťahu k nasledovným prvkom služieb a v súlade
s nasledovnými podmienkami:
Oprava a údržba: (ak sa uplatňuje) platba má odrážať skutočné náklady PACCAR Financial vyplývajúce z užívania Predmetu, ktoré nie je v súlade
s podmienkami týchto Všeobecných podmienok a/alebo Zmluvy ani v súlade s dohodnutou indexáciou služby;
Dane: v prípade zavedenia, zmeny alebo zrušenia daní (z príjmu právnických osôb), odpočtov, odvodov, dávok, dotácií alebo podobných nákladov uložených
vládou alebo orgánmi štátnej správy, príslušné zmeny bude znášať Klient. V prípade, že tieto zmeny sa budú vzťahovať na už uhradené platby podľa Zmluvy,
zmeny sa vypočítajú so spätnou účinnosťou a budú účtované Klientovi;
ak sú do Zmluvy zahrnuté iné prvky služieb, zmeny v nákladoch na tieto prvky služieb budú účtované Klientovi v skutočnej cene.
Náhrada za nadmerný počet kilometrov
V prípade, že Predmet bol prevádzkovaný viac kilometrov, ako je maximálny počet kilometrov stanovený v Zmluve, Klient je povinný zaplatiť PACCAR Financial
ako náhradu sumu vo výške rozdielu medzi skutočným počtom najazdených kilometrov a príslušným maximálnym počtom kilometrov, vynásobenú sadzbou za
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kilometre nad rámec stanovenou v Zmluve. Klient bude znášať tzv. „riziko využitia“ Predmetu a spoločnosť PACCAR Financial nebude povinná poskytnúť
Klientovi náhradu z akéhokoľvek právneho titulu súvisiaceho s tým, že Predmet bol použitý na menej kilometrov, ako Klient predpokladal pri uzavretí Zmluvy.
Klient je povinný informovať PACCAR Financial, ak možno dôvodne predpokladať, že na konci platnosti Zmluvy sa použije čl. 7.3 (i).
Ak na základe počtu kilometrov je nutné očakávať, že čl. 7.3 (i) sa použije pri skončení zmluvy alebo aj skôr, je spoločnosť PACCAR Financial oprávnená
prepočítať a upraviť platby splatné podľa Zmluvy na zostávajúcu dobu trvania Zmluvy.
Vylúčenie
Ustanovenia bodu 7.3 (i) a (ii) sa uplatnia do okamihu prevodu právneho vlastníctva k Predmetu na Klienta.
Cenové úpravy
Ak sa kúpna cena Predmetu alebo cena akejkoľvek doplnkovej služby zvýšila, alebo sa zvýšili náklady PACCAR Financial na refinancovanie medzi dňom
podpísania Zmluvy a dňom, ku ktorému PACCAR Financial zaplatí kúpnu cenu Predmetu alebo sa zaviaže zaplatiť cenu za príslušné služby poskytované tretími
stranami, alebo ak je požadovaná a dohodnutá zmena Predmetu alebo miesta odovzdania Predmetu, platby Klienta podľa Zmluvy sa upravia o tieto sumy podľa
potreby tak, aby bola spoločnosť PACCAR Financial v pozícii, v akej by bola, ak by takéto zvýšenie alebo zmeny nenastali.
Spory týkajúce sa úprav
Akýkoľvek spor v súvislosti s úpravou platieb Klienta podľa tohto bodu 7 sa postúpi na náklady Klienta audítorom PACCAR Financial na rozhodnutie. Klient
súhlasí, že také rozhodnutie bude konečné a záväzné.
Úprava platieb vzniknutých podľa Zmluvy v súlade s týmto bodom 7 nepredstavuje dôvod pre ukončenie Zmluvy a nepovažuje sa za zmenu Zmluvy, na ktorú je
potrebný súhlas Klienta.

8.

Prvky zmluvy
Všetky platby splatné podľa Zmluvy zahŕňajú poplatky za prvky a služby výslovne uvedené v Zmluve a/alebo v jej prílohách alebo osvedčeniach, ktorými sa
stanovujú príslušné prvky a služby podrobnejšie. Všetky náklady súvisiace s Predmetom, ktoré nie sú výslovne kryté spoločnosťou PACCAR Financial podľa
podmienok Zmluvy a/alebo jej príloh alebo osvedčení, bude znášať Klient. Klient potvrdzuje, že dostal, prečítal si a súhlasí s príslušnými prílohami
a osvedčeniami.

9.

Riziko spojené s Predmetom
Riziko straty alebo poškodenia Predmetu z akéhokoľvek dôvodu, a to aj náhodné alebo vyplývajúce z vyššej moci, prechádza z PACCAR Financial na Klienta od
momentu prvého použitia Predmetu Klientom alebo od momentu prevzatia Predmetu Klientom alebo od momentu, kedy sa má za to, že Klient prevzal Predmet,
alebo od momentu prechodu rizík z dodávateľa na Klienta alebo na PACCAR Financial, a to podľa toho, ktorý z uvedených momentov nastane skôr.

10.
10.1

Poistenie
Požiadavky
Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, Klient na vlastné náklady zabezpečí, aby bol Predmet poistený predtým, ako prejde do držby Klienta, na celú dobu trvania
Zmluvy alebo do vrátenia Predmetu spoločnosti PACCAR Financial, a to poisťovateľom schváleným spoločnosťou PACCAR Financial a na základe plne
komplexnej poistky vrátane poistenia zodpovednosti za škodu bez spoluúčasti alebo obmedzení, a na celkové náklady za výmenu Predmetu za nový, a Klient je
povinný (ak to vyžaduje PACCAR Financial) zabezpečiť, aby poisťovatelia Klienta vyznačili na poistke právo PACCAR Financial a informovali PACCAR Financial
o akýchkoľvek zmenách poistky a jej podmienok, a to všetko k spokojnosti PACCAR Financial.
Prevod práv
Klient týmto prevádza na spoločnosť PACCAR Financial právo vymáhať akúkoľvek platbu splatnú Klientovi podľa príslušnej poistky a prípadné plnenia od
zodpovedných osôb a/alebo v súvislosti s poistnými zmluvami uzavretými tretími osobami. Klient sa zaväzuje plne spolupracovať pri všetkých úkonoch
potrebných na uskutočnenie tohto prevodu práv vo vzťahu k tretím osobám.
Primeraný doklad
Klient musí predložiť PACCAR Financial pred prevzatím Predmetu, a tiež kedykoľvek, keď o to PACCAR Financial požiada, doklad o poistení uvedenom v bode
10.1 a o tom, že všetky sumy poistného boli riadne zaplatené v dobe splatnosti. Ak Klient neposkytne tento doklad o príslušnom poistení a platbách poistného na
prvé požiadanie, PACCAR Financial môže podľa svojho uváženia dojednať vhodné poistenie v mene PACCAR Financial na ochranu svojich práv k Predmetu.
PACCAR Financial potom zaplatí poistenie a bude vymáhať náhradu za náklady spojené s poistením od Klienta, a to naviac k všetkým ostatným sumám
splatným podľa Zmluvy. PACCAR Financial poskytne Klientovi všetky podrobnosti o poistke uzavretej za Klienta.
Povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy
Klient musí zabezpečiť, aby boli dodržané všetky podmienky a povinnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre uplatnenie práv uvedených v poistnej zmluve.
Poistné plnenie
Klient musí bezodkladne, ale najneskôr do 3 dní odo dňa uplatnenia príslušného nároku z poistnej udalosti písomne informovať PACCAR Financial
o akýchkoľvek nárokoch, ktoré si Klient uplatňuje v súvislosti s Predmetom, a splnomocniť PACCAR Financial ako svojho zástupcu, ktorý bude rokovať
s poisťovateľmi Klienta a ktorý výhradne bude môcť s nimi dohodnúť likvidáciu škôd a prijať od nich peniaze. Všetky peniaze z poistenia prijaté spoločnosťou
PACCAR Financial sa použijú, podľa výlučného uváženia PACCAR Financial, na opravu alebo výmenu Predmetu alebo na odškodnenie PACCAR Financial
(pričom Klient na požiadanie dorovná akúkoľvek chýbajúcu sumu ) za škodu vzniknutú PACCAR Financial. Pre vylúčenie pochybností, táto škoda môže zahŕňať
nielen akýkoľvek zostatok platieb splatných podľa Zmluvy, ale aj zostatkovú hodnotu, ktorú spoločnosť PACCAR Financial predpokladala, že dostane za predaj
Predmetu na konci doby platnosti Zmluvy.
Platby počas posudzovania škody
V prípade posudzovania akejkoľvek škodovej udalosti poisťovateľmi Klienta, vrátane úplného zničenia Predmetu, je povinnosťou Klienta naďalej platiť všetky
zmluvné platby v deň alebo pred dňom ich splatnosti, a to až do úplnej likvidácie škody poisťovňou v prípade úplného zničenia Predmetu.
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Ukončenie
Právo ukončiť Zmluvu
Zmluvu nie je možné ukončiť pred uplynutím lehoty uvedenej v Zmluve; tým nie sú dotknuté ustanovenia bodu 11.2.
Okamžité ukončenie Zmluvy spoločnosťou PACCAR Financial
Ak však počas trvania Zmluvy:
Klient nezaplatí akékoľvek sumy splatné PACCAR Financial v plnej výške, v deň ich splatnosti, vrátane, avšak nie výlučne, splátok, poplatkov za omeškanie,
úrokov z omeškania, úrokov, daní, poistenia, nákladov na údržbu alebo opravu; alebo
Klient alebo ktorýkoľvek ručiteľ Zmluvy sa stane platobne neschopným (čo na účely Zmluvy a týchto Všeobecných podmienok znamená prebytok pasív nad
aktívami alebo neschopnosť splácať dlhy v čase ich splatnosti, podľa toho, ako rozhodne PACCAR Financial podľa vlastného uváženia), alebo podá návrh podľa
konkurzného alebo insolvenčného práva, alebo súhlasí s postúpením v prospech veriteľov, alebo Klient alebo tretia osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu
alebo platobnej neschopnosti na Klienta alebo ručiteľa Zmluvy, alebo na vymenovanie núteného správcu, predbežného správcu, reštrukturalizačného správcu,
správcu konkurznej podstaty alebo iného úradníka s podobnou právomocou, alebo prebieha zabavenie majetku Klienta alebo exekúcia alebo podobný proces vo
vzťahu k majetku Klienta; alebo
Klient alebo ručiteľ Zmluvy ukončí svoju podnikateľskú činnosť, Klient predá, vloží alebo prevedie akýmkoľvek spôsobom podstatnú časť svojho majetku, dôjde
k zániku združenia Klienta alebo Klient zomrie, Klient zanikne ako právnická osoba, alebo
nastane podstatná zmena identity ktoréhokoľvek subjektu, ktorý je majiteľom alebo spolumajiteľom, priamo alebo prostredníctvom podielu na základnom imaní
podniku Klienta alebo akejkoľvek spoločnosti alebo podniku, ktorý má kontrolný podiel v podniku Klienta, čo podľa názoru spoločnosti PACCAR Financial
poškodzuje jej záujmy; alebo
Klient navrhuje rokovať alebo rokuje – formálne alebo neformálne – o akomkoľvek urovnaní s niektorými alebo všetkými veriteľmi Klienta; alebo
Predmet alebo akýkoľvek majetok Klienta alebo jeho príjmy sú predmetom zadržania, exekúcie, zabavenia, obstavenia alebo iného procesu; alebo
podľa názoru PACCAR Financial došlo k podstatnej nepriaznivej zmene vo vzťahu k podnikaniu Klienta; alebo
Klient sa pokúša odstrániť, predať, previesť, dať do podnájmu, zaťažiť alebo inak previesť, zbaviť sa, prenechať alebo prestať byť držiteľom Predmetu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu PACCAR Financial; alebo
Klient premiestni svoje sídlo do inej krajiny EÚ alebo mimo EÚ bez písomného súhlasu spoločnosti PACCAR Financial; alebo
Klient neposkytol spoločnosti PACCAR Financial požadované finančné informácie uvedené v bode 16, neposkytol PACCAR Financial zabezpečenie uvedené v
bode 6.13, alebo PACCAR Financial má rozumné dôvody, podľa jej vlastného uváženia, pochybovať, čí Klient bude ochotný alebo schopný plniť svoje platobné
povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy; alebo
zdá sa, že Klient dal nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia pred alebo v súvislosti so Zmluvou, alebo ak Klient zatajil skutočnosti, ktoré by mohli v podstatnej
miere ohroziť záujmy PACCAR Financial; alebo
Klient používa Predmet v rozpore s pokynmi a odporúčaniami výrobcu, alebo
Klient nezabezpečuje servis Predmetu v dielňach, ktoré PACCAR Financial uznáva za dielne s potrebnou odbornou spôsobilosťou, alebo ak nie všetky náhradné
diely použité v Predmete sú originálne diely alebo zariadenia výrobcu; alebo
Klient poruší ktorúkoľvek podmienku Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy, ktorú uzavrie s PACCAR Financial alebo jej Pridruženou spoločnosťou, a v prípade,
že toto porušenie je napraviteľné, Klient nevykoná nápravu do 14 dní od písomného oznámenia požadujúceho nápravu; alebo
dôjde ku krádeži, úplnému zničeniu alebo strate Predmetu a poisťovne sa rozhodnú riešiť poistnú škodu ako totálnu škodu; alebo
Klient alebo niektorá z osôb vo vedení podniku Klienta sa dopustí podľa názoru PACCAR Financial nezákonného konania obchodného významu alebo iného
konania, ktoré spôsobí neprimerané škody spoločnosti PACCAR Financial; alebo
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Klient koná alebo umožní konať tak, že môže dôjsť podľa názoru PACCAR Financial k ohrozeniu záujmov PACCAR Financial v podstatnom rozsahu vrátane, nie
však výlučne, záujmov PACCAR Financial vo vzťahu k Predmetu a/alebo k Zmluve;
je spoločnosť PACCAR Financial oprávnená, bez toho, aby boli dotknuté iné práva PACCAR Financial, ukončiť Zmluvu a všetky ostatné dohody medzi PACCAR
Financial a Klientom bez predchádzajúceho oznámenia Klientovi a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti a záväzky Klienta voči PACCAR Financial existujúce ku
dňu ukončenia. Spoločnosť PACCAR Financial môže, ale nie je povinná, oznámiť ukončenie písomne; ak neoznámi ukončenie písomne, akýkoľvek iný krok
spoločnosti PACCAR Financial, ktorý je v rozpore s pokračovaním Zmluvy (vrátane, nie však výlučne, akéhokoľvek kroku uskutočneného spoločnosťou PACCAR
Financial na prevzatie Predmetu) bude predstavovať platné ukončenie.
Platby splatné pri predčasnom ukončení
V prípade, že Zmluva je z akéhokoľvek dôvodu ukončená pred uplynutím dohodnutého trvania Zmluvy alebo pred dňom, ku ktorému má Klient splnené všetky
svoje platobné povinnosti podľa Zmluvy, je Klient povinný bezodkladne zaplatiť spoločnosti PACCAR Financial:
všetky nedoplatky a akékoľvek iné sumy splatné a nezaplatené ku dňu ukončenia spolu so splatnými úrokmi, nákladmi na inkaso platieb a úrokmi z omeškania v
zmysle bodu 6.9 týchto Všeobecných podmienok; a
celkovú sumu všetkých platieb podľa Zmluvy, ktoré by boli splatné odo dňa ukončenia do posledného dňa pôvodne dohodnutej doby trvania Zmluvy, po
odpočítaní zľavy poskytnutej spoločnosťou PACCAR Financial podľa jej uváženia za skoré splatenie; a
náhradu za nadmerný počet kilometrov vypočítanú v súlade s bodom 7.3 vyššie, avšak s tým, že maximálny počet kilometrov bude upravený pomerne, aby
odrážal predčasné ukončenie Zmluvy; a
akékoľvek iné sumy, ktoré sú alebo sa stanú splatnými spoločnosti PACCAR Financial, na ktoré má PACCAR Financial nárok z titulu náhrady škody, ale
znížené o výnosy z predaja získané spoločnosťou PACCAR Financial z predaja Predmetu, ako je uvedené v bode 11.4 týchto Všeobecných podmienok.
V prípade predčasného ukončenia sa záväzok Klienta vypočíta ako celkový súčet 11.3.a) až 11.3.d) vrátane.
Výnosy z predaja po predčasnom ukončení Zmluvy spoločnosťou PACCAR Financial
PACCAR Financial v prípade, že Zmluva sa týka finančného lízingu alebo zmluvy o kúpe na splátky, po vrátení Predmetu z dôvodov iných ako uplynutie doby
trvania Zmluvy, vynaloží primerané úsilie na predaj Predmetu za najlepšiu dosiahnuteľnú cenu. PACCAR Financial zníži záväzok Klienta hodnotu čistých
výnosov z predaja.
Pretrvávajúce záväzky a ustanovenia
Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté žiadne práva PACCAR Financial ani záväzky Klienta, ktoré existujú ku dňu ukončenia. Ustanovenia bodov 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20 a 21 zostávajú v platnosti aj po ukončení Zmluvy.
Vrátenie Predmetu
Vrátenie Predmetu
Pokiaľ Zmluva nestanovuje inak, momentom ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a v ktoromkoľvek čase, Klient už nemá právo používať alebo mať v držbe
Predmet a musí ho okamžite vrátiť spoločnosti PACCAR Financial na ňou určenú adresu, a to v poriadku a v dobrom prevádzkovom stave, na náklady a riziko
Klienta, spolu so všetkými dokladmi, ako napr. osvedčenie o registrácii, technickej kontrole a iné osvedčenia/ správy o skúške a osvedčenia o kalibrácii
tachografu, záznamy o oprave, doklady o servise a údržbe týkajúce sa Predmetu, ako aj všetky predmety, ako napr. všetky kľúče, (digitálne) prístupové kódy,
karty s kódmi, príslušenstvo a štandardné vybavenie, ktoré sú považované za súčasť Predmetu alebo určené pre Predmet.
Náhrada za omeškanie vrátenia Predmetu
Pokiaľ Klient nevrátil Predmet v súlade s bodom 12.1, zaplatí spoločnosti PACCAR Financial náhradu za užívanie Predmetu vo výške plánovaných platieb
stanovených v Zmluve, zvýšených o doplatok vo výške 15% z každej platby až do dňa vrátenia Predmetu spoločnosti PACCAR Financial. Okrem toho poskytne
Klient spoločnosti PACCAR Financial náhradu za zníženie skutočnej trhovej hodnoty Predmetu spôsobené oneskoreným vrátením Predmetu.
Doklady o prevode
Klient ďalej podpíše všetky dokumenty, ktoré budú v súlade s obvyklou praxou a administratívnymi postupmi potrebné na uvedenie PACCAR Financial do
pozície, v ktorej bude plne schopná uplatňovať svoje práva k Predmetu.
Opätovné prevzatie Predmetu
Ak Klient nevráti Predmet spoločnosti PACCAR Financial podľa bodu 12.1, je spoločnosť PACCAR Financial oprávnená znovu prevziať Predmet do svojej držby,
či už prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov alebo splnomocnených tretích osôb zastupujúcich PACCAR Financial, a vstúpiť do priestorov Klienta za
účelom overenia umiestnenia a stavu Predmetu a opätovného prevzatia Predmetu do svojej držby. Klient je povinný plne spolupracovať so spoločnosťou
PACCAR Financial pri uplatňovaní jej práv. Ak Klient nevráti Predmet spoločnosti PACCAR Financial na jej prvé požiadanie, ako je uvedené v tomto bode, Klient
uhradí spoločnosti PACCAR Financial všetky náklady (vrátane nákladov na právne zastúpenie na základe odškodnenia), ktoré vznikli PACCAR Financial
v súvislosti s opätovným prevzatím a získaním Predmetu.
Podmienky vrátenia vozidla
Predmet bude musieť pri jeho vrátení v každom prípade spĺňať osobitné podmienky vrátenia platné v danom čase.
Náklady Klienta na opravu
Klient plne nahradí spoločnosti PACCAR Financial všetky náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s tým, že Predmet pri jeho vrátení nespĺňa osobitné podmienky
vrátenia platné v danom čase.
Kontrola
PACCAR Financial môže zabezpečiť v kontexte tohto bodu 12 vyhotovenie správy o kontrole stavu Predmetu po jeho vrátení spoločnosti PACCAR Financial,
prípadne vrátane odhadu nákladov na opravu a/alebo výmenu potrebnú na to, aby bol Predmet v plnom súlade s podmienkami Zmluvy. Klient na žiadosť
spoločnosti PACCAR Financial alebo jej zástupcu podpíše správu o kontrole ako potvrdenie skutočného stavu Predmetu pri vrátení a/alebo doplní do správy
také poznámky, ktoré považuje za dôležité.
Zodpovednosť voči tretím osobám
Zodpovednosť PACCAR Financial
V rozsahu prípustnom podľa záväzných právnych predpisov nie je spoločnosť PACCAR Financial zodpovedná za žiadnu stratu, poškodenie alebo škodu
(vrátane následnej alebo finančnej straty zisku) spôsobenú vadou Predmetu, jeho častí alebo spotrebného materiálu, užívaním Predmetu alebo akýmkoľvek
spôsobom súvisiacu s užívaním Predmetu alebo vyplývajúcu z uzavretia Zmluvy.
Náhrada škody
Klient je povinný nahradiť spoločnosti PACCAR Financial škodu vzniknutú v súvislosti so všetkými nárokmi tretích osôb súvisiacimi s technickým stavom alebo
použitím Predmetu alebo akýmkoľvek spôsobom vyplývajúcu z uzavretia Zmluvy.
Pokuty
Spoločnosť PACCAR Financial bude oprávnená zaplatiť pokuty alebo iné sankcie akejkoľvek povahy, uložené spoločnosti PACCAR Financial orgánmi činnými
v trestnom konaní alebo správnymi orgánmi, týkajúce sa vlastníctva, užívania alebo držby Predmetu. Klient je povinný uhradiť spoločnosti PACCAR Financial
platby príslušných pokút a sankcií spolu s príslušnými administratívnymi nákladmi, ktoré vznikli spoločnosti PACCAR Financial.

14.

Mlčanlivosť
Klient a PACCAR Financial potvrdzujú, že všetky údaje vrátane – nie však výlučne – technických, obchodných a finančných údajov poskytnutých druhej strane
v čase prejednávania, prípravy alebo uzavretia Zmluvy predstavujú dôverné informácie. Žiadna zo strán nesmie poskytnúť ktorúkoľvek z týchto dôverných
informácií tretej osobe a nesmie použiť tieto dôverné informácie na iný účel, než ako sa dohodli strany a/alebo ktorý je primerane potrebný na plnenie a/alebo
vymáhanie podmienok Zmluvy; tým nie sú dotknuté ustanovenia bodu 15.

15.

Finančné správy
Počas trvania Zmluvy Klient poskytne spoločnosti PACCAR Financial na jej žiadosť výročné správy týkajúce sa spoločnosti alebo podniku Klienta hneď po ich
vyhotovení a schválení manažmentom Klienta, ako aj všetky ďalšie priebežné finančné správy, ktoré bude PACCAR Financial považovať za potrebné na
posúdenie finančnej situácie Klienta.

16.

Vzdanie sa
V prípade, že ktorákoľvek zo strán nepožaduje plnenie ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok druhou stranou, neznamená to,
že sa vzdáva svojich práv v prípade akéhokoľvek následného porušenia rovnakého alebo akéhokoľvek iného ustanovenia.

17.

Oznámenia
Oznámenia doručované podľa Zmluvy sú dostatočne doručené, ak sú zaslané poštou alebo faxom na obvyklé alebo posledné známe miesto podnikania
adresáta, a doklad o odoslaní bude nezvratný dôkaz o prijatí oznámenia adresátom pri riadnom priebehu prenosu. Ak je Zmluva uzavretá s viacerými Klientmi
súčasne, oznámenie odoslané jednému z Klientov sa bude považovať za doručené všetkým Klientom.

18.

Postúpenie, prevod (zmluvy) a záložné právo
Klient nesmie postúpiť, založiť ani previesť žiadne zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich zo Zmluvy prostredníctvom predaja, vkladu do imania,
darovaním alebo akoukoľvek inou transakciou akéhokoľvek druhu vrátane, nie však výlučne, predaja alebo vkladu časti podniku alebo podniku ako celku,
zlúčenia, splynutia, rozdelenia, odčlenenia alebo likvidácie. PACCAR Financial však môže postúpiť, založiť alebo previesť všetky alebo časť svojich práv a/alebo
povinností vyplývajúcich zo Zmluvy bez toho, aby bolo potrebné upovedomiť alebo získať súhlas Klienta. Akékoľvek odkazy na PACCAR Financial v Zmluve
alebo v týchto Všeobecných podmienkach budú potom zahŕňať takého postupníka, záložného veriteľa alebo nadobúdateľa (podľa potreby). Podpisom Zmluvy
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dáva Klient svoj predchádzajúci neodvolateľný súhlas s takým založením, postúpením a prevodom, a tiež so zdieľaním informácií s tretími osobami, ďalej len
„Tretie osoby“. Akékoľvek oznámenie o založení, postúpení alebo prevode bude poskytnuté Klientovi spoločnosťou PACCAR Financial alebo v jej mene alebo
ktoroukoľvek Treťou osobou.
19.

Čiastočná neplatnosť, neúmyselné medzery
Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok je alebo sa stane nezákonným, neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek
ohľade podľa práva ktorejkoľvek jurisdikcie, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo poškodená zákonnosť, platnosť alebo vykonateľnosť takého
ustanovenia alebo ostatných ustanovení Zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok podľa práva akejkoľvek inej jurisdikcie. Nezákonné a neplatné
ustanovenia a neúmyselné medzery v Zmluve a v týchto Všeobecných podmienkach budú nahradené alebo doplnené platnými náhradnými ustanoveniami, ktoré
budú čo najviac zodpovedať pôvodnému zámeru strán a účelu Zmluvy a týchto Všeobecných podmienok a budú mať rovnaký alebo čo najviac podobný
ekonomický efekt.

20.
20.1

Rozhodné právo, súdna príslušnosť a riešenie sporov
Rozhodné právo
Zmluva a akékoľvek iné právne vzťahy medzi PACCAR Financial a Klientom sa riadia právnymi predpismi platnými v krajine sídla spoločnosti PACCAR
Financial.
Súdna príslušnosť a riešenie sporov
Akékoľvek spory medzi PACCAR Financial a Klientom budú predložené výlučne príslušným súdom v krajine sídla spoločnosti PACCAR Financial; tým nie je
dotknuté právo spoločnosti PACCAR Financial začať súdne konanie na akomkoľvek inom súde príslušnom podľa zákona, najmä ak je to považované za
potrebné v kontexte prípravného konania alebo opätovného prevzatia Predmetu do držby.

20.2

Týmto potvrdzujem prevzatie jedného vyhotovenia týchto Všeobecných podmienok:

dátum:

____________________

meno:

____________________

funkcia: ____________________

podpis:

____________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______
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