KIA Bratislava,
s.r.o.

Autorizovaný predaj a servis KIA

Kúpna zmluva
Číslo objednávky 1902500050
Crsto obj.dodávatera
1. Zmluvné strany
Kupujúci :
DataCentrum elektronlzácle
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05Bratislava 1
Slovensko
ICO/Dát. nar.:
45736359
ICDPH:
Dátum obj.:
02.02.15
Clslo obj. zák.:

Predävajúci :
KIA Bratislava s.r.o.
Tuhovská 7
831 07Bratislava

V mene koná:
Telefón:

V mene koná:

Ing. Július Šabo

Predajca:
Telefón:
Fax:

Cechovič Peter
+421249294300
+421249294301

ICO:
35873647
ICDPH:
SK2021777329
Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro Vložka
č:30465/B

Ing.Belánik Adrián
+421 252454138

II. Motorové vozidlo
Číslo

Jed. cena Zľava % Cena bez DPH
bez DPH

Popis

15 183,33

2014_A2S8DKIA cee·d NEW 1,8 GDI GOLD A/T135k 6A/T

Stav vozidla:
VIN:

Nové vozidlo

Certifikát o registrácii
Registračné člslo
Najazdených Km
Pov./Zak. registrácia::

Člslo motora:
Typ vozidla:

15183,33

o

Farba a čalúnenie
FRD
WK

Track Red
Ôemy

Sériová výbava
A/T
C01
C02
C03

S-stupňová dvojspojková automatická prevodovka s radenim pod
ABS + BAS + ESS
ESC + HAC + VSM
Airbag vodiča a spolujazdca (spoluj. s deaktiváciou)

15183,33

Prenos sumy
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KIA Bratislava s.r.o.
Tuhovská 7
831 07 Bratislava 36
www.motor�ar.sk

I

Číslo objednávky 1902500050

Číslo

Jed. cena Zľava % Cena bez DPH
bez DPH

Popis
Pokračovanie

C04
C05
C06

Bočné airbagy predných sedadiel

C07

ISOFIX
lmobilizér
Alann

COB
C09
C11
C14
C15
C16
C18
C19
C20
C22
C24
C25

Hlavové airbagy
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách

Pneu 205/55 R16 + oceľové disky
Dojazdové rezervné koleso
Predné svetlomety projektorového typu
Svetlomety s funkciou prisvedcovania do zákrut
Denné svietenie - LED
LED zadné kombinované svetlá
Svetelný senzor
Predné svetlomety do hmly
Vonkajšie sp. zrkadlá v kombinácii farba karosérie+čiema Ie
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie

C26
C27

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie sp. zrkadlá

C28
C30
C31
C32
C33
C34

Tónované sklá
Stmavnené sklá od 8-stípika

C35
C36
C37
C38
C39
C40
C42
C43
C44
C45
C46
C47

Elektricky sklápateľné vonkajšie sp. zrkadlá s ukaz.smeru

Zadné parkovacie senzory
Výškovo a pozdfžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Elektrické ovládanie bedrovejopierky na predných sedadlách
Vyhrievané predné sedadlá a volant
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Stredová lakťová opierka na zadných sedadlách
Odkladacie vrecká na zadnej stene predných sedadiel
Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky + ruč.brzda
Dvojzónová automatická klimatizácia (s funk. auto odhmlievan
Klimatizovaná schránka pred spolujazdcom
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním + skláp.kľúč
Elektrické ovládanie prednýchokien (s bezpeč.funkciou)
Elektrické ovládanie zadných okien (s bezpeč.funkciou)
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

C48
C50
C51

Posilňovač riadenia s funkcouFLEX (komfot.nonnal,šport)

C52
C54

Bluetooth handsfree sada
Delené a sklápateľné zadné sedlá 60:40

C55
TPMS

Dvojité dno batožinového priestoru, sieť, zásuvka 12V
TPMS (od my2015)

Rádio s CD a MP3, 6repro, AUX,USB, I-Pod vstup, plalubný PC
Ovládanie rádia na volante
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15183,33

/

Číslo objednávky 1902500050
Ctslo

Jed. cena zrava % Cena bez DPH
bez DPH

Popis
Pokračovanie

ZLAVAVOZ
KOB
7YW
OSTATNE

15183,33

FLEET-zrava z ceny ZMOS -16%
Gumové koberčeky + povinná výbava
Záruka na vozidlo 7 rokov / 150 OOO km
Dodanie do 30 pracovných dni od podpisu KZ

-2 429,33333
50,00

Celkom EUR bez DPH
20%DPH
Celkom EUR vrátane DPH

-2 429,33
100

12 754,00
2 550,80
15 304,80

Platobné podmienky Bankový prevod
IV. f>alile ustanovenl
Miesto dodania:
Plénovaná dekéda výroby:
Neoddellternou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú Všeobecné predajné podmienky predévajúceho pre predaj nových motoro
vých vozidiel priložené k tejto zmluve. Kupujúci svojim podpisom zároveň potvrdzuje, !a tieto podmienky pre6ftal, Ich obNhu
porozumel a Ich akceptuje.

Faktúra slúži ako dodacf list
Spolo&lost' KIA Bratlllava s.r.o. , Tuhovllcj 7,831 07 Bf'8Ullava,
IČO: 35 873 647 ( ďalej len •K1BA•) ako �v .....
�- 122/2013 Z.z. o ochrane 080bn9ch � bude apr cúvať V o o bo
QdlJI v l'OZllhu meno, prtezvllko, N dresa trvulóho by 111 ka, t I.CI Io,
.......,, kontakt podla 110 ods.3b) it\kon o ochr n o obný .fl !Jd •Jov
( .......,_ .....,.., 4ldltlf v pr dzmlwnýc:h vzť 1h ·tľ ) 1> <.loti , f wkov.
Kúpn zmluv uz tvo� n v zmy I u 1.
v i:n nJ rm�kot§lch právnych pr dpi ov

§ 40

1

n, 1 /,kon, O, ,1 /1 111 h l !11 hrnh,y
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"t.

kon11I

,obeGné predajné podmienky pre predaj nových motorových vozidiel KIA podnikateľom a právnickým osobám
Predmet zmluvy
1.

Nasledujúce Všeobecné predajné podmienky (ďalej len

.podmienky") sa výlučne vzťahujú na záväzkové vzťahy
vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je záväzok
predávajúceho dodal kupujúcemu nové motorové vozidlá
(ďalej len .tovar· alebo .motorové vozidlo"), previesť na neho
vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať motorové
vozidlo a zaplatil dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len .kúpna
zmluva"). Akékoľvek zmluvné podmienky kupujúceho sa
použijú iba v prípade, ak ich predávajúci výslovne a v
písomnej forme prijme.
2.
Motorovými vozidlami (tovarom) podľa týchto
podmienok sa rozumejú nové a továrensky spracované
osobné a úžitkové vozidlá značky KIA.
3.
Kupujúcim v zmysle bodu 1 sa rozumie:
3.1. podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa
bodu 1. tohto článku, s prihliadnutím na všetky okolnosti,
koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej
podnikateľskej činnosti,
3.2. štát, štátna organizácia, samosprávna územná
jednotka alebo právnická osoba zriadená zákonom ako
verejnoprávna inštitúcia, ak sa zmluva podľa bodu 1 tohto
článku týka zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej
prevádzky.
4.
Predávajúcim v zmysle bodu 1. 1 sa rozumie
spoločnosť KIA Bratislava, s.r.o.
II.
Uzavretie zmluvy/prevod prév a povinnosti kupujúceho;
d'alšl predaj tovaru pred jeho prevzatlm
1.

V prípade motorových vozidiel, ktoré nemá predávajúci

k dispozícii, je kupujúci viazaný objednávkou maximálne po

dobu 4 (štyroch) týždňov, v prípade úžitkových motorových
vozidiel po dobu 6 (šiestich) týždňov; v prípade motorových
vozidiel, ktoré má predávajúci k dispozícii, je kupujúci viazaný
objednávkou po dobu 1O (desiatich) dni, v prípade úžitkových
motorových vozidiel po dobu 14 (štrnástich) dni. Dodacia
lehota začína plynú! dňom uzavretia kúpnej zmluvy a
zaplatením zálohy.
2.
Kúpna zmluva vzniká v momente, keď predávajúci v
lehote podľa bodu 1 písomne potvrdí prijatie objednávky
bližšie označeného predmetu kúpy (tovaru) alebo, ak sa v
lehote podľa bodu 1 zrealizuje dodávka tovaru. Predávajúci je
však povinný bez zbytočného odkladu informoval kupujúceho
o neprijatí objednávky.
3.
Prevod práv a povinnosti z kúpnej zmluvy (čo zahŕňa aj
ďalší predaj tovaru) pred nadobudnutím vlastníckeho práva k
tovaru si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas
predávajúceho. Ak kupujúci poruší toto ustanovenie zmluvy
alebo sa ho pokúsi porušiť, predávajúci môže písomne od
kúpnej zmluvy odstúpiť.
111.
Kúpna cena
1.
Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ak
nie je v týchto podmienkach uvedené inak.
2.
V prípade, že dôjde k zmene colných, daňových alebo
iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na kúpnu cenu,
predávajúci je oprávnený v závislosti od tejto zmeny
primerane zmeniť kúpnu cenu.
3.
Ak výrobca zvýši cenu motorových vozidiel nezávisle od
vôle predávajúceho (napr. zmena ceny základného modelu,
resp. mimoriadnej výbavy) a bude tým ovplyvnená dohodnutá
kúpna cena, predávajúci je oprávnený kúpnu cenu primerane
zvýšiť o výšku zmeny ceny vykonanej výrobcom.
4.
Ak zvýšenie podľa bodu 3 presahuje 1O % dohodnutej
kúpnej ceny, predávajúci je povinný kupujúceho bez
zbytočného odkladu informovať o zvýšení kúpnej ceny. Ak
kupujúci do 3 (troch) dní neoznámi predávajúcemu svoj
nesúhlas so zvýšenou kúpnou cenou, piati, že zvýšenú kúpnu
cenu schválil. Ak kupujúci cenu neschváli, predávajúci je
oprávnený odstúpi( od kúpnej zmluvy. Ak zvýšenie podľa
bodu 3 nepresahuje 10% dohodnutej kúpnej ceny, kupujúci
je povinný zaplatiť zvýšenú kúpnu cenu.

5. Iné zmeny cien sú možné po dohode zmluvných strán.
IV.
Spôsob platby
1.
Kupujúci je povinný pri objednaní vozidla zložiť na účet
predávajúceho peňažný preddavok (zálohu)
vo výške
uvedenej na prvej strane kúpnej zmluvy (ďalej len .zmluva").
2.
Zmluva je právnym podkladom na zaplatenie
preddavku (zálohy). Predávajúci vystavuje zálohovú faktúru
kupujúcemu dňom prijatia zálohovej platby od kupujúceho.

3.
Zvyšok kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatil do
prevzatia motorového vozidla (pred jeho fyzickým prevzatím).
Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny bude faktúra, ktorú
predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu po
prevzatí objednaného motorového vozidla od výrobcu.
4.
Kúpna cena je splatná do dátumu splatnosti
uvedeného na faktúre. Ak sa kupujúci dostane do omeškania
so zaplatením kúpnej ceny, je povinný zaplatil úrok z
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
5. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny
dlhšie ako 1 Ueden) mesiac, predávajúci je oprávnený od
zmluvy odstúpiť. Zmluva zaniká okamihom doručenia
odstúpenia kupujúcemu.

6.

Ak kupujúci neuhradí preddavok (zálohu) do 15 dni po
podpísaní tejto zmluvy vo výške podľa prvej strany tejto
zmluvy, predávajúci má právo od zmluvy odstúpi!.
Predávajúci je však v každom prípade povinný motorové
vozidlo objednať u výrobcu až po prevzatí preddavku (zálohy)
kupujúcim.

V.

Dodacia lehota

1.
Dodacia lehota je:
1.1. 7 (sedem) kalendárnych dni od prijatia objednávky, ak
je motorové vozidlo, ktoré je predmetom zmluvy, na sklade
predávajúceho.
1.2. 14 (štrnás!) kalendárnych dni od prijatia objednávky,
ak je motorové vozidlo, ktoré je predmetom zmluvy, na
sklade importéra.
1.3. 97 (deväťdesiatsedem) kalendárnych dní od prijatia
objednávky, ak je motorové vozidlo, ktoré je predmetom
zmluvy, na sklade výrobcu.
1.4. 257 (dvestopá!desiatsedem) kalendárnych dni od
prijatia objednávky, ak motorové vozidlo, ktoré je predmetom
zmluvy, musí by! vyrobené výrobcom.
2.
Dodacia lehota začína plynú! až zaplatením peňažnej
zálohy v súlade s bodom 1. článku IV.
3. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou
motorového vozidla podľa bodu 1 tohto článku o viac ako 8
(osem) kalendárnych týždňov, je kupujúci oprávnený od
zmluvy odstúpi!. Za prediženie dodacej lehoty spôsobené
tretou osobou predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

Dodacie podmienky
Vl.
Predmetom dodania je motorové vozidlo tak, ako je
1.
špecifikované na prvej strane zmluvy. Od objednávky sa
možno odchýli! len v minimálnom rozsahu, a to iba v
prípadoch objektívne odôvodniteľných konštrukčnými,
prípadne farebnými odchýlkami zo strany výrobcu
vykonanými nezávisle od vôle predávajúceho, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak. Špecifikácia tovaru značkami
a/alebo číslami slúži výlučne pre potreby predávajúceho;
kupujúcemu z použitia značiek alebo čísiel nevyplývajú
žiadne práva.
2.
Odovzdanie a prevzatie motorového vozidla sa vykoná
v prevádzkových priestoroch predávajúceho. Predávajúci
upovedomí kupujúceho vhodnou formou o termíne prevzatia
motorového vozidla, a to spravidla telefonicky.
3.
Dodanie tovaru sa uskutočni tak, že predávajúci
umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania.
Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný
prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky

predávajúceho, tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho
až do vyrovnania všetkých jeho pohľadávok a nárokov.
2. Ak sa na tovar vzťahuje výhrada vlastníctva, vlastnícke
právo k tovaru je v Osvedčení o evidencii motorového vozidla
zapísané v prospech predávajúceho, ktorý je uvedený ako
vlastník motorového vozidla. Osvedčenie o evidencii je
odovzdané kupujúcemu, pričom predávajúci si ponechá
kópiu tohto osvedčenia.
Ak kupujúci splnil všetky svoje záväzky voči
3.
predávajúcemu, výhrada vlastníctva zaniká. Predávajúci sa
môže výhrady vlastníctva vzdať a previesť vlastnícke právo na
kupujúceho ešte pred splnením všetkých záväzkov voči
predávajúcemu, ak kupujúci poskytne pre predávajúceho
primeranú zábezpeku splnenia týchto záväzkov.
4.
Pokiaľ existuje výhrada vlastníctva, nie je kupujúci
oprávnený s tovarom disponovať a ani zmluvne priznať tretím
osobám právo užívania alebo prenechal tovar do užívania
tretím osobám.
5.
Po dobu trvania výhrady vlastníctva je kupujúci povinný
poisti! motorové vozidlo na plnú (všeobecnú, trhovú) hodnotu
proti všetkým rizikám (úplné poistenie motorového vozidla) a
poistné vinkulovať v prospech predávajúceho. Kupujúci je
povinný predávajúcemu o tom predložil doklad, a to overenú
kópiu poistnej zmluvy alebo poistky bez zbytočného odkladu
po vyzvaní predávajúcim. Pre porušenie týchto povinnosti je
predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpi!.
Predávajúci je v každom prípade oprávnený zriadiť a udržiava!
poistenie motorového vozidla podľa vyššie uvedeného,
namiesto kupujúceho, a to na náklady kupujúceho.
VIII. ZmllM16 pokuta
Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny
1.
viac ako 1 Ueden) mesiac, predávajúcemu vzniká právo na
zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti kupujúceho zaplatil
kúpnu cenu riadne a včas vo výške 15% z kúpnej ceny.
Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu, ak pre uvedené
omeškanie kupujúceho odstúpi od zmluvy.
2.
Ak kupujúci neprevezme motorové vozidlo v stanovenej
lehote, predávajúcemu vzniká právo na zmluvnú pokutu vo
výške 15% z kúpnej ceny. Predávajúci má nárok na zmluvnú
pokutu, ak pre uvedené omeškanie kupujúceho odstúpi od
zmluvy.
Predávajúci je oprávnený započíta! si nárok na zmluvnú
3.
pokutu na preddavok (zálohu) na motorové vozidlo zaplatenú
kupujúcim tejto zmluvy.
4.
Právo na náhradu škody predávajúceho voči
kupujúcemu nie je predchádzajúcimi ustanoveniami
dotknuté.

IX.

Z6ručné podmienky

1.
Za vady tovaru predávajúci zodpovedá podľa
nasledovných ustanovení podmienok, ustanovenia§ 422 až§
441 Obchodného zákonníka sa nepoužijú, ak to nie je v
týchto podmienkach výslovne uvedené. Nároky z vád je
potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
2.
Predávajúci zodpovedá iba za vady, ktoré existovali v
čase odovzdania motorového vozidla, a táto zodpovednosť je
obmedzená lehotou 84 (osemdesiatštyri) mesiacov od
odovzdania motorového vozidla alebo od okamihu, kedy
motorové vozidlo malo by! odovzdané a kupujúci ho v
rozpore so svojimi povinnosťami neprevzal (ďalej len .okamih
odovzdania"), a to počas prvých 36 (tridsa!šes!) mesiacov od

náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru.
4.
Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu,

odovzdania bez obmedzenia kilometrov najazdených
motorovým vozidlom, a od prvého dňa 37. (tridsiateho

kedy mu predávajúci umožni nakladať s tovarom.
5.
Kupujúci je povinný tovar prevziať do 5 (piatich) dni od

siedmeho) mesiaca do konca 84 (osemdesiateho štvrtého)
mesiaca, resp. do najazdenia 150.000 kilometrov motorovým
vozidlom, podľa toho, čo nastane skôr. Kupujúci je povinný
preukázať splnenie podmienky podľa prvej vety i v prípade,

upovedomenia, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
6.
Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom
termíne, ku ktorému bude vyzvaný, má predávajúci právo od
zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí.
Kupujúci ďalej znáša náklady na uskladnenie tovaru a iné
náklady, ktoré predávajúci účelne vynaložil na uchovanie
tovaru alebo starostlivosť o tovar.
7. Pri prevzatí vozidla je kupujúci povinný vozidlo prezrie!
a. upozorniť predávajúceho na vady. Predávajúci na základe
tohto oznámenia odstráni vady na svoje náklady v primeranej
lehote.
VII. Výhrada vlastnlctva
L
Ak je tovar odovzdaný pred zaplatením kúpnej ceny
alebo pred splnením všetkých ostatných pohľadávok
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ak sa vada vyskytne v lehote do 84 (osemdesiatich štyroch)
mesiacov po odovzdaní.
3.
Ak sa na motorovom vozidle vyskytne vada, za ktorú
predávajúci zodpovedá, a kupujúci ju bude namietať v lehote
6 (šiestich) mesiacov od okamihu, kedy motorové vozidlo
bolo odovzdané alebo malo by! odovzdané a kupujúci ho v
rozpore so svojimi povinnosťami neprevzal:
(i) kupujúci je oprávnený požadoval bezplatné (ak nie je v
podmienkach uvedené inak) odstránenie vady motorového
vozidla, ktorú podľa výberu predávajúceho tento vykoná
opravou alebo výmenou chybnej časti alebo častí, ktoré boli
v dôsledku vady poškodené,

/obecné predajné podmienky pre predaj flOY9Ch motoroYych vozidiel KIA podnikateľom a právnickým osobám
,{Ii) ak odstránenie vady opravou alebo výmenou chybnej
časti nie je možné, alebo nie je vykonané v primeranej
lehote, alebo je spojené s nadmerne vysokými n6kladmi,
kupujúci má nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny; právo
na zľavu z ceny z dôvodu nevykonania opravy vady v
primeranej lehote prislúcha kupujúcemu Iba vtedy, ak
predávajúcemu písomne určil primeranú dodatočnú lehotu na
vykonanie opravy vady, a táto uplynula márne alebo
predávajúci opravu odmietne vykonať,
(iii) ak ide o takú vadu, ktorú nemožno odstrániť a v dôsledku
ktorej motorové vozidlo nemožno riadne užívať, kupujúci má
právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.
4.
Ak sa na motorovom vozidle vyskytne vada, ktorú
kupujúci bude namietať po uplynutí 6 (šiestich) mesiacov od
odovzdania motorového vozidla alebo od okamihu, kedy
motorové vozidlo malo byt odovzdané a kupujúci ho v
rozpore so svojimi povinnosťami neprevzal, kupujúci je
oprávnený požadovať iba bezplatné (ak nie je v podmienkach
uvedené inak) odstránenie vady motorového vozidla, ktorú
podľa výberu predávajúceho tento vykoná opravou alebo
výmenou chybnej časti alebo časti, ktoré boli v dôsledku
vady poškodené.
5.
Na lak motorového vozidla poskytuje predávajúci
záruku iba na vady, ktoré existovali v čase odovzdania
motorového vozidla, pričom táto záruka je obmedzená na
dobu 60 (šesťdesiat) mesiacov od okamihu odovzdania
motorového vozidla, resp. len do najazdenia 150.000
kilometrov motorovým vozidlom, podľa toho, čo nastane
skôr.
6.
Pre komponenty systémov ozvučenia motorového
vozidla (audio) a pre komponenty systémov navigácie
poskytuje predávajúci záruku iba na vady, ktoré existovali v
čase odovzdania motorového vozidla, pričom táto záruka je
obmedzená na dobu 36 (tridsaťšesť) mesiacov od okamihu
odovzdania motorového vozidla.
7.
Pre akumulátor vozidla poskytuje predávajúci záruku
iba na vady, ktoré existovali v čase odovzdania motorového
vozidla, pričom táto záruka je obmedzená na dobu 24
(dvadsaťštyri) mesiacov od okamihu odovzdania motorového
vozidla.
8.
V prípade výmeny, a tým podmieneného vrátenia
motorového vozidla kupujúcim, kupujúci je povinný zaplatiť
predávajúcemu primeranú odplatu za použivanie vozidla po
dobu, po ktorú ho mohol užívať riadne.
9.
Kupujúci je povinný motorové vozidlo pri odovzdaní
prehliadnut predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci
zistil alebo mohol zistiť pri prehliadke (zjavné vady) a tieto pri
preberaní neuplatnil u predávajúceho.
10. Z4ruka sa nevzfahuje na vady sp6sobené :
a)
použitím na iné ako určené účely;
použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými
b)
normami alebo bezpečnostnými predpismi;
c)
konaním alebo opomenutím kupujúceho alebo nim
poverenej osoby v čase prepravy tovaru,
d)
neodborným alebo nesprávnym nastavením, opravou,
inštaláciou, úpravou (modifikáciou),
e)
nehodou alebo poškodením spôsobenými kupujúcim
alebo inými osobami.
11.
a)

Z6ruka zanlk6 :
v dôsledku výmeny niektorého dielu, súčiastky alebo

súčasti tovaru, ktorý nie je dodaný alebo schválený
výrobcom,
b)
v dôsledku akýchkoľvek zásahov vo vzťahu k tovaru
osobou, ktorá nie je autorizovaná výrobcom alebo
predávajúcim,
c)
ak boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie
neodbornej alebo neoprávnenej manipulácie alebo
demontáže dielov (plomby a pod.),
d)
ak boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na
identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené v záručnom liste,
e)
ak bolo vozidlo pozmenené nedovoleným spôsobom,
f)
ak neboli vo vozidle použité predpísané hmoty a
prostriedky,
g)
ak si kupujúci nenechal na vozidle vykonať úkony
predpísané výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v
stanovených intervaloch v servisných opravovniach určených
výrobcom.

12. Aby
nedošlo
akýmkoľvek
pochybnostiam,
zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na prirodzené
opotrebenie motorového vozidla a jeho súčastí.
13. Kupujúci podpisom zmluvy potvrdzuje, že zobral na
vedomie, že údaje o spotrebe paliva a o emisii C02, ktoré sú
uvedené v osvedčení o evidencii motorového vozidla, sú
údaje, ktoré boli zistené výrobcom meraním predpísaným
podľa smernice 80/1268/EHS v aktuálnom zneni, a že
zobral na vedomie to, že skutočná spotreba motorového
vozidla môže byt, v závislosti od skutočných prevádzkových
podmienok vozidla, odlišná.
14. Ak predávajúci v rámci záručnej opravy vykonáva
výmenu vadnej alebo poškodenej súčiastky (časti), má voči
kupujúcemu nárok na zaplatenie primeranej časti hodnoty
novo zabudovanej súčiastky (časti) vo výške amortizácie
zodpovedajúcej vadnej alebo poškodenej súčiastke (časti).

X.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci výslovne podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas na
spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve,
1
ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu kupujúci
poskytne pred uzavretím zmluvy alebo počas trvania
právneho vzťahu založeného touto zmluvou.
2
Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho
osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, ktorej
vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona
(ďalej len .evidencia"), pre účely výkonu práv a povinností
podľa tejto zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených
záujmov predávajúceho,
3.
Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje
poskytnúť v súlade s účelom podľa ods. 2 tohto článku
zmluvy tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti
alebo spolupracovať pri vý1<one činnosti podľa ods. 2 tohto
článku zmluvy.
4.
Súhlas podľa tejto zmluvy je platný počas trvania
právneho vzťahu založeného touto zmluvou a po skončení
tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je predávajúci
povinný v evidencii viesť osobné údaje o kupujúcom alebo po
dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinnosti
predávajúceho alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených
záujmov potrebné.
5.
Kupujúci berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že
súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa tejto zmluvy je
zásadne neodvolateľný, nakoľko v opačnom prípade
predávajúci nebude môcť plniť voči kupujúcemu práva a
povinnosti predávajúceho. Počas doby platnosti súhlasu je
kupujúci oprávnený súhlas odvolať výlučne v prípade, ak
predávajúci alebo tretia osoba, ktorej v súlade s ods. 3
predávajúci osobné údaje poskytol, porušujú svoje povinnosti
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
a toto porušenie nenapravia ani v lehote 15 (pätnástich) dni
od doručenia písomnej výzvy.
6.
Kupujúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu
predávajúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov,
ktoré predávajúcemu poskytol.
7.
Aby nedošlo k akýmkoľvek pochybnostiam, predávajúci
je oprávnený použivať získané osobné údaje na účely
priameho alebo nepriameho marketingu. Na tieto účely je
oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej osobe, ktorú poveril
marketingovou činnosťou vo svoj prospech. Kupujúci má
právo písomne namietať voči poskytovaniu osobných údajov
a voči ich používaniu v poštovom styku.
XI. Zénik zmluvy
1.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak
súčasne s doručením odstúpenia od zmluvy zaplatí odstupné
vo výške 15% z kúpnej ceny, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Toto právo však kupujúcemu prislúcha iba
do okamihu dodania motorového vozidla. Na odstupné sa
automaticky započítava predávajúcim už zaplatená záloha, a
to až do výšky odstupného.
2.
Ak predávajúci odstúpi od zmluvy a prevezme tovar
späť, je predávajúci povinný kupujúcemu po prevzatí tovaru
vydať nim zaplatenú kúpnu cenu zníženú o sumu, ktorá
zodpovedá zníženiu ceny tovaru v dôsledku opotrebenia
alebo poškodenia, pričom sa vychádza z dohodnutej kúpnej
ceny. Nárok na náhradu škody nie je dotknutý. Na
zhodnotenie tovaru kupujúcim sa prihliada len do výšky 5% z
kúpnej ceny motorového vozidla.
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Ak dôjde k zániku zmluvy na základe odstúpenia alebo
3.
z iného dôvodu, kupujúci je povinný ihneď na svoje náklady a
nebezpečenstvo dodať motorové vozidlo predávajúcemu. Ak
sa kupujúci dostane do omeškania s plnením tejto
povinnosti, výslovne súhlasl s tým, aby predávajúci na jeho
náklady a nebezpečenstvo zabezpečil odňatie motorového
vozidla.
4.
Popri zmluvnej pokute a iných peňažných záväzkov
podľa tejto zmluvy, je kupujúci pri zániku zmluvy odstúpením
predávajúceho povinný zaplatiť predávajúcemu odplatu za
užívanie motorového vozidla v závislosti od počtu vozidlom
najazdených kilometrov vo výške:
4.1. od O - do 30.000 km - 1,5% z kúpnej ceny za každých
odjazdených 1OOO km,
4.2. od 30.001 - do 60.000 km - 1
z kúpnej ceny za
každých odjazdených 1 OOO km,
4.3. od 60.001 - do neobmedzeného počtu km - 0,75% z
kúpnej ceny za každých odjazdených 1 OOO km.
Pri nadmernom (mimoriadnom) opotrebení je kupujúci
povinný uhradiť sumu, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty

m:

motorového vozidla, pričom sa vychádza zo všeobecnej
hodnoty motorového vozidla porovnateľného veku.
5.
Ak dôjde k zániku zmluvy podľa bodu 4 z iných
dôvodov, kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť odplatu
za užívanie motorového vozidla vo výške:
5.1. od O - do 30.000 km - 1,5% z kúpnej ceny za každých
odjazdených 1 OOO km,
5.2. od 30.001 - do 60.000 km - 1,0% z kúpnej ceny za
každých odjazdených 1OOO km,
5.3. od 60.001 - do neobmedzeného počtu km - O,75% z
kúpnej ceny za každých odjazdených 1OOO km, a to za dobu,
po ktorú motorové vozidlo riadne užíval. Pri nadmernom
(mimoriadnom) opotrebení je k upujúci povinný uhradiť sumu,
ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty motorového vozidla,
pričom sa vychádza zo všeobecnej hodnoty motorového
vozidla porovnateľného veku.
6.
Uplatnenie vzájomných pohľadávok kupujúceho
započítaním alebo výkonom zádržného práva je vylúčené;
toto neplatí v prípade platobnej neschopnosti predávajúceho
alebo takých vzájomných pohľadávok kupujúceho, ktoré mu
boli právoplatne priznané súdom alebo iným oprávneným
orgánom, alebo ktoré predávajúci písomne uznal.
7.
Po zániku zmluvy budú kupujúcemu vrátené späť
všetky uhradené platby po znížení o vzájomné pohľadávky
predávajúceho.
8.
Všetky náklady súvisiace s prevzatím tovaru po
odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.
XI 1. Néhrada škody
1.
Predávajúci zodpovedá za škodu z akéhokoľvek
právneho titulu iba vtedy, ak konal úmyselne alebo hrubo
nedbanlivo.
2.
V iných prípadoch, ako uvedených v ods. 1 predávajúci
zodpovedá iba vtedy, ak je to v týchto podmienkach výslovne
uvedené.
XIII.
1.

Zéverelln6 ustanovenia
Kupujúci

vyhlasuje,

že

kúpnu

zmluvu

uzavrel

dobrovoľne a bez nátlaku, čo potvrdil svojim podpisom na
prvej strane tejto zmluvy.
2.
Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
zmluvy na prvej strane podpísanej oboma zmluvnými
stranami, akékoľvek zmeny je možné vykonať len písomnou
formou. Odstúpenie musí mať písomnú formu.
3.
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane
sporov o jej platnost výklad alebo zrušenie, budú riešené
pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou
Stály rozhodcovský súd a.s., so sídlom: Dr. Vladimíra
Clementisa 1O, 821 02 Bratislava, ICO: 36 725 439,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel Sa, vložka č. 4064 /B (ďalej len 'rozhodcovský súď)
jedným
rozhodcom
podľa
vnútorných
predpisov
rozhodcovského súdu.
4.
Zmluvné strany sú povinné písomne si oznámiť zmenu
adresy svojho bydliska alebo sídla bez zbytočného odkladu, v
opačnom prípade sa za riadne doručené považujú všetky
písomnosti doručené na poslednú oznámenú adresu
dotknutého zmluvného partnera.
V Bratislave, dňa 01.01 .201 O

