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Proces a možnosti vrátenia vozidiel po operatívnom leasingu na prelome rokov 
2022/2023 

 
  
V tomto roku budeme vozidlá preberať do 9. decembra 2022.  
V prípade vrátenia vozidiel v roku 2023 pre Vás otvárame naše centrum opäť 2. januára 2023.  
  
Ako postupovať pri vrátení vozidla? 
  
1. Prehliadnite si vozidlo v dostatočnom predstihu pred vrátením  
 
• Preštudujte si Manuál pre vrátenie vozidla aby ste dokázali identifikovať neakceptovateľné poškodenia na 
Vašom vozidle alebo absolvujte Predobhliadku vozidla pred jeho vrátením kde Vám vyčíslime a poradíme, ktoré 
poškodenia je potrebné opraviť. Objednať sa môžete na http://businesslease.slovdekra.sk/ 

2. Dajte si opraviť neakceptovateľné poškodenia  

(opravu je potrebné vykonať ešte pred riadnym ukončením nájomnej zmluvy a teda pred samotným 
vrátením vozidla). 

3. Pripravte sa na vrátenie vozidla 

• Rezervujte si termín na vrátenie vozidla na http://businesslease.slovdekra.sk/ 

• Pripravte si dokumenty, kľúče a ďalšie príslušenstvo vrátane druhej sady sezónnych pneumatík 
potrebné k vráteniu vozidla. Vzhľadom na blížiacu sa zimnú sezónu Vás žiadame o vrátenie vozidiel po 
1.11.2022 na zimných pneumatikách.  

4. Odovzdajte vozidlo 

• Tesne pred vrátením dajte vozidlo vyčistiť a umyť 
• V dohodnutý čas a na dohodnutom mieste odovzdajte vozidlo  

Kvôli obsadenosti termínov Vám odporúčame zrealizovať všetky potrebné kroky čo najskôr vrátane rezervácie 
termínu na vrátenie Vášho vozidla.  
  
V prípade ak si želáte upraviť zmluvný termín ukončenia Vášho kontraktu nás prosím kontaktujte na 
contract@businesslease.sk, kde Vám s tým radi pomôžeme. 
  
Tešíme sa, že ste našim klientom a prajeme vám úspešný deň. 
Tím Business Lease Slovakia 
 


