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Vstupný formulár pre meranie/ladenie motorového vozidla dynamometrom 

 

 

1.1 Majiteľ motorového vozidla 

 

Meno a priezvisko: 

Číslo OP: 

Trvalý pobyt: 

Tel. kontakt: 

E-mail: 

 

1.2 Informácie o motorovom vozidle 

 

Značka: 

Model: 

Rok výroby: 

VIN: 

EČV: 

 

 

 

Prehlásenie a zodpovednosť pri meraní/ladení motorového vozidla dynamometrom 

 

UPOZORNENIE: PROSÍME, PRED PODPÍSANÍM PREČÍTAŤ POZORNE! 

 

Dolupodpísaný majiteľ vozidla prehlasuje, že prejavil záujem o meranie výkonu pomocou dynamometra a že zaistil spôsobilosť 

vozidla na takýto úkon. Meranie/ladenie motorového vozidla na našom dynamometri zn. Mustang Dynamometer vystaví vozidlo 

jeho hraničným hodnotám, čoho si je majiteľ vozidla vedomý. 

Zároveň prehlasuje, že je si vedomý všetkých rizík spojených s meraním/ladením motorového vozidla dynamometrom, najmä 

v spojení s mechanickým opotrebovaním akýchkoľvek súčastí vozidla. 

Tomáš Durdík – MMT Performance nezaručuje, že motor, prevodové ústrojenstvo, resp. celkové vozidlo majiteľa je spôsobilé 

na takýto úkon a bez akýchkoľvek, čo i len miernych poškodení.  

 

Tomáš Durdík – MMT Performance nezodpovedá za žiadne poškodenie pred, počas a ani po meraní/ladení motorového vozidla 

dynamometrom zn. Mustang Dynamometer a ani za prípadné škody spôsobené skrytými vadami na motorovom, či inom rotujúcom 

mechanizme. Rovnako nezodpovedá za žiadne poškodenie nehnuteľností, v ktorých sa dynamometer nachádza, i ich vonkajších 

a vnútorných častí, pred, počas a ani po meraní/ladení motorového vozidla dynamometrom. 

Túto zodpovednosť nesie výlučne majiteľ vozidla. 

 

Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu vozidla (pr. poškodenie tesnenia pod hlavou,ojníc motora,piestov, prevodového 

ústrojenstva, turba, diferenciálu, kolies a iných) Tomáš Durdík – MMT Performance nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla 

majiteľovi vozidla pred, počas a ani po meraní/ladení motorového vozidla dynamometrom zn. Mustang Dynamometer a súčasne 

nezaručuje, že motor, prevodové ústrojenstvo, resp. celé vozidlo majiteľa je spôsobilé na takýto úkon a bez akýchkoľvek, čo i len 

miernych poškodení.  

 

Pokiaľ si majiteľ vozidla nie je istý, či je jeho vozidlo spôsobilé na meranie/ladenie motorového vozidla, Tomáš Durdík – 

MMT Performance obhliadne vozidlo majiteľa za poplatok uvedený v aktuálnom cenníku a vykoná úkony potrebné na prípravu 



vozidla na meranie/ladenie. Vykonanou obhliadkou Tomáš Durdík – MMT Performance nezaručuje, že nedôjde k problémom, resp. 

poškodeniu akýchkoľvek častí vozidla; je potrebné brať do úvahy neočakávané udalosti, únavu materiálu, skryté vady, resp. iné 

situácie, ktoré nie je možné predpokladať. 

Ak pred alebo počas merania/ladenia motorového vozidla naším dynamometrom zistíme, že Vaše vozidlo nie je vhodné na 

takýto úkon, považujeme za nevyhnutné okamžite ukončiť meranie/ladenie výkonu motoru vozidla.  

 

Prosíme, začiarknite jednu z nižšie uvedených možností. Týmto prejavujete vedomosť, že ste prečítali, porozumeli a že súhlasíte 

s týmto prehlásením. 

 

_____ Majiteľ vozidla nevyžaduje túto obhliadku a považuje svoje vozidlo spôsobilé na meranie/ladenie naším dynamometrom 

_____ Majiteľove vozidlo si vyžaduje obhliadku a týmto súhlasí s poplatkom podľa aktuálneho cenníka 

 

Za pripojenie vozidla na náš dynamometer si účtujeme podľa nášho cenníka jednorazový poplatok 25,- Eur. V tomto poplatku 

nie sú zahrnuté ostatné doplňujúce komponenty, ktoré sú nevyhnutné na úspešné dokončenie merania/ladenia motorového vozidla 

dynamometrom (ako napr. spojovací materiál, chemikálie, lubrikanty, hardware a ďalšie). Pokiaľ došlo k predčasnému ukončeniu 

merania/ladenia motorového vozidla z dôvodu nespôsobilosti vozidla majiteľa, účtujeme si poplatok 25,- Eur.  

 

Týmto majiteľ vozidla prehlasuje, že si je vedomý všetkých možných rizík spojených s meraním/ladením motorového 

vozidla dynamometrom a že preberá absolútnu zodpovednosť za vozidlo, najmä za akúkoľvek prípadnú vzniknutú škodu na 

vozidle, taktiež vozidlom, spojenú počas tohto úkonu. 

 

Vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu 

 

Majiteľ vozidla berie na vedomie skutočnosť, že Tomáš Durdík – MMT Performance má v priestoroch, kde sa vykonáva 

meranie dynamometrom, nainštalovaný kamerový systém, slúžiaci na zaznamenávanie audiovizuálneho záznamu, a to počas celej 

doby.  

Majiteľ vozidla svojím podpisom a v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi, najmä v súlade s § 12 ods. 1 zák. č. 40/1964 

Občiansky zákonník, súhlasí s nahravaním audiovizuálneho záznamu počas celého merania výkonu dynamometrom a súhlasí 

s použitím, úpravou, uverejnením a vytváraním kópií záznamov zhotovených kamerovým systémom, a teda na ľubovoľné účely 

podľa potreby Tomáš Durdík – MMT Performance. 

 

Majiteľ vozidla vyhlasuje, že je týmto riadne a včas informovaný o tom, že Tomáš Durdík – MMT Performance jeho osobné 

údaje spracúva, v rozsahu a na účely uvedenými v tomto Prehlásení a na účely potrebné v súvislosti s meraním/ladením výkonu 

majiteľovho vozidla, ako aj o tom, že tieto údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám; je si vedomý, že poskytnutie jeho osobných 

údajov je dobrovoľné a je týmto informovaný o svojom práve na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným Tomáš Durdík – 

MMT Performance, ako aj o ďalších právach v súlade s platnými právnymi predpismi súvisiacimi s ochranou osobných údajov. 

Majiteľ vozidla je oprávnený svoj súhlas písomne odvolať, ak hodnoverným spôsobom preukáže Tomáš Durdík – MMT 

Performance, že ten konal v rozpore s vyššie daným súhlasom.  

 

 

Dátum: 

 

         ____________________ 

                       Majiteľ vozidla 

 


