
Zapožičanie retro vozidla Žihadlo - najčastejšie kladené otázky: 
________ 

 

Ako si môžem auto rezervovať? 

Žihadlo si rezervujte na telefónnom čísle +421 042 4692 271, emailom na ekonom@all4car.sk, alebo 

použite formulár "Chceš ma" na webe zihadlo.sk. 

 

Na aké udalosti sa auto hodí najviac? 

Na svadby, oslavy, promócie, maturity, rande či výročia. Auto je možné zapožičať si aj na štýlové 

fotenia. 

 

Kde sa auto nachádza? 

Žihadlo parkuje v budove STK Mestečko v Púchove - Záriečí. (Mestečko 286, mapu a kontakty nájdete 

na webe all4car.sk). V prípade, že sa nemáte pre auto ako zastaviť, informujte nás vopred, vieme vám 

auto doviesť priamo domov. 

 

Na ako dlho sa dá Žihadlo rezervovať? 

Najčastejšie si zákazníci požičajú auto na jeden - dva dni, podľa udalosti, na ktorú ju chcú využiť. 

Dĺžku zapožičania je možné dohodnúť telefonicky, alebo emailom. 

 

Aké sú pravidlá zapožičania? 

 Auto treba vrátiť v takom stave, v akom ste si ho požičali. To znamená čisté (odporúčame 

preto dávať pozor pri jedení a pití nápojov priamo v aute) a neporušené. 

 Prípadné škrabance či iné vonkajšie poruchy sa riešia so zákazníkom individuálne. Zákazník 

má možnosť pri prevzatí vozidla skontrolovať stav vozidla. Stav vozidla je kontrolovaný aj po 

vrátení vozidla. 

 V prípade poruchy motora alebo inej vnútornej poruchy bude posudzovať rozsah a závažnosť 

servis Tibor Holčík Autoklinika. 

 Auto je robené na spôsob veterána bez strechy.  

 Auto dostanete s plnou nádržou. Vrátenie vozidla je tiež podmienené plnou nádržou. Náklady 

za pohonné hmoty uhrádza zákazník sám.  

 Šofér, ktorý bude auto riadiť, musí mať pri sebe platné doklady (vodičský preukaz typu B). 

Technické doklady od auta sú priamo v aute. 

 Ak zákazník porušuje pri vedení auta vedome, či nevedome platné pravidlá cestnej 

prevádzky, za prípadné pokuty zodpovedá sám, aj ich sám hradí. 



 Žihadlo nemá diaľničnú známku, pretože nie je vhodné na jazdu po diaľnici ani na terénne, 

neupravené cesty. 

 Maximálny počet osôb vo vozidle: dve. V prípade, že auto využívate len na fotografické účely, 

je možné počet osôb prekročiť, avšak len do takého počtu, aby nedošlo k poškodeniu 

interiéru, či exteriéru auta. V premávke je však počet osôb prísne obmedzený kvôli 

bezpečnosti. 

 Rezervácia vozidla je záväzná a možno ju zrušiť iba z dôvodu nepriaznivého počasia, keďže 

vozidlo nemá strechu.  

 

Ceny: 

 Zapožičanie vozidla (základná minimálna sadzba): 100 €/deň 

 Ceny prípadných ďalších doplnkových služieb sa stanovujú individuálne 

 Prevzatý depozit vo výške: 500 € 

 Zábezpeka počas zapožičania: vlastné motorové vozidlo nájomcu 

 Denné voľné km: 150 km, nad rámec 0,10 €/km 

 Paušál na nedotankovanú nádrž: 80 € 

 Paušál za neprimerane znečistený interiér: 50 € 

 Paušál za neprimerane znečistený exteriér: 50 € 

 

Možnosti, ako si auto vylepšiť: 

 Na auto je možné upevniť svadobnú alebo inú výzdobu. Výzdoba sa upevňuje tak, aby po jej 

odstránení neboli viditeľné nijaké poškodenia (vieme vám pomôcť). 

 Na auto je možné dočasne osadiť novomanželskú ŠPZ (v prípade, že si to manželia želajú a 

majú vyrobenú). Ak by sa vám novomanželská ŠPZ páčila, vieme zabezpečiť aj jej výrobu. 

 Ak potrebujete šoféra, vieme ho zabezpečiť. 

 

Technické parametre vozidla: 

 výkon: 46 kW,  

 objem: 1289 cm3,  

 rok výroby: 1990,  

 miesta na sedenie: 2. 

 

Výbava vozidla:  

 výstražný trojuholník, 

 plachta na rýchle prikrytie auta v prípade nutnosti, 

 sada žiaroviek, 

 autolekárnička, 

 ťažné lano, 



 náhradné koleso, 

 základné náradie. 

 

Doklady k vozidlu: 

 technický preukaz, 

 doklad o Zákonnom poistení. 

 

 

 


