VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI PREDAJI VOZIDIEL
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1.
Tieto
všeobecné
obchodné
podmienky (ďalej len „VOP“) tvoria
neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy,
ktorej
predmetom
je
predaj
motorového vozidla špecifikovaného
v kúpnej
zmluve
(ďalej
len
„automobil“),
uzatvorenej
medzi
spoločnosťou AUTO DISKONT s.r.o.,
IČO: 35 899 620, DIČ: 2021884623,
so sídlom Šenkvická cesta 14/F, 902
01 Pezinok, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 33072/B, ako
predávajúcim
(ďalej
len
„predávajúci“) a fyzickou osobou
uvedenou
v kúpnej
zmluve
ako
kupujúcim (ďalej len „kupujúci“).
2. PREHLÁSENIE KUPUJÚCEHO
2.1. Kupujúci prehlasuje, že:
a) mu bolo predávajúcim umožnené
uskutočniť s vybraným automobilom
skúšobnú
jazdu
v dĺžke
trvania
najmenej 5 km tak, aby sa mohol
riadne
zoznámiť
s funkčnosťou
automobilu
a
s jeho
technickým
stavom.
b) mu bolo predávajúcim umožnené
prehliadnuť
si
automobil
v dostatočnom rozsahu pred jeho
kúpou, a to aj na servisnej rampe
v priestoroch
predávajúceho,
za
možnej účasti kupujúceho alebo ním
prizvaného
odborníka,
ktorého
kupujúci poveril kontrolou technického
stavu automobilu;
c) bol predávajúcim pred uzavretím
kúpnej zmluvy informovaný o všetkých
poplatkoch, ktoré v súvislosti s kúpou
automobilu platí predávajúcemu a
o ich aktuálnej výške a výslovne s nimi
súhlasí.
2.2. Ak kupujúci kupuje automobil za
finančné prostriedky pochádzajúce z
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov, kupujúci prehlasuje, že
informoval svojho manžela/manželku o
zamýšľanej kúpe automobilu za tieto
finančné prostriedky a že tento s touto
kúpou vyslovil súhlas.
3. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
3.1. Predávajúci zodpovedá za právne
a iné vady, ktoré mal automobil v čase
prechodu nebezpečenstva škody na
automobile s výnimkou vád, o ktorých
kupujúci v dobe uzavretia kúpnej
zmluvy vedel alebo musel vedieť (vady
zjavné), a ďalších vád uvedených
v bode 3.4. VOP.
3.2. V súvislosti so zodpovednosťou za
právne vady automobilu predávajúci
prehlasuje, že automobil nepochádza z
trestnej činnosti, že na automobile
neviazne záložné právo alebo iné
právo tretej osoby a že automobil nie
je
predmetom
žiadnej
platnej

leasingovej/úverovej
zmluvy.
V
opačnom
prípade
je
kupujúci
oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Uplatniť
práva
vyplývajúce
zo
zodpovednosti za právne vady môže
kupujúci po celú dobu životnosti
automobilu.
3.3 V súvislosti so zodpovednosťou za
iné ako právne vady automobilu
predávajúci prehlasuje, že automobil
nebol
poškodený
povodňami,
že
automobil
nestál
dlhšiu
dobu
v zatopenom území, nebol pod vodou,
interiér nebol zanesený blatom a
nánosmi z povodní. V opačnom prípade
je kupujúci oprávnený od kúpnej
zmluvy odstúpiť.
3.4. Predávajúci v žiadnom prípade
nezodpovedá za:
- vady vzniknuté predchádzajúcim
použitím a opotrebovaním automobilu,
- vady
vzniknuté
po
prevzatí
automobilu kupujúcim,
- vady, na ktoré bol kupujúci výslovne
upozornený,
- vady, o ktorých kupujúci v dobe
uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo
musel vedieť (tzv. vady zjavné).
3.5.
Práva
vyplývajúce
zo zodpovednosti za vady nie sú
prevoditeľné na tretiu osobu a voči
predávajúcemu je oprávnený ich
uplatňovať len a výhradne kupujúci.
3.6. Kupujúci je povinný uplatniť práva
zo zodpovednosti predávajúceho za
vady automobilu a vady automobilu
predávajúcemu
oznámiť
bez
zbytočného odkladu potom ako vadu
zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení
odbornej starostlivosti, najneskôr však
vo všetkých prípadoch s výnimkou
právnych vád do jedného roka odo dňa
prechodu nebezpečenstva škody na
automobile; v opačnom prípade jeho
nároky zo zodpovednosti za vady
zanikajú.
3.7.
Predávajúci je oprávnený
účtovať stojné vo výške 15 EUR za
každý aj začatý deň, ak si kupujúci
v lehote do 30 dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy neprevezme automobil
z priestorov
predávajúceho,
v súvislosti
so
zamietnutou
reklamáciou alebo neakceptovaním
odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie
na vedomie a súhlasí s tým, že ak si
neodstráni svoje motorové vozidlo
z priestorov
predávajúceho,
predávajúci je súčasne oprávnený na
náklady kupujúceho tento automobil
odtiahnuť
na
verejné
parkovisko
(verejné plochy).
4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
4.1. Predávajúci je oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci

neuhradí riadne a včas kúpnu cenu za
automobil.
4.2. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa
kúpna
zmluva
zrušuje
ku
dňu
doručenia odstúpia predávajúcemu.
4.3. V prípade odstúpenia od kúpnej
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu vráti
predávajúci
kupujúcemu
uhradenú
kúpnu cenu automobilu, a to oproti
vráteniu automobilu do prevádzkarne
predávajúceho v stave, v akom ho od
predávajúceho prevzal, s prihliadnutím
na
jeho
obvyklé
opotrebenie.
V prípade, že kupujúci nesplní svoju
povinnosť
vrátiť
predávajúcemu
automobil v stave, v akom ho od
predávajúceho prevzal s prihliadnutím
na obvyklé opotrebenie, zaväzuje sa
uhradiť predávajúcemu všetky náklady
na uvedenie automobilu do takého
stavu a všetku škodu, ktorá tým
predávajúcemu vznikne; predávajúci
bude môcť započítať svoju pohľadávku
na úhradu týchto čiastok oproti
pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny.
5. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO
PRÁVA K AUTOMOBILU
5.1.
Vlastníkom
automobilu
sa
kupujúci stáva okamihom zaplatenia
celej kúpnej ceny za automobil.
6. ODOVZDANIE AUTOMOBILU A
PRECHOD
NEBEZPEČENSTVA
ŠKODY NA AUTOMOBILE
6.1.
Predávajúci
sa
zaväzuje
kupujúcemu
odovzdať
automobil
najneskôr
v deň
uhradenia
celej
kúpnej ceny. Od okamihu prevzatia
automobilu ponesie kupujúci plnú
zodpovednosť
za dodržiavanie
všetkých
právnych
predpisov
týkajúcich sa prevádzkovania vozidiel
na
pozemných
komunikáciách
a
zabezpečiť, že od tohto okamihu bude
ohľadne automobilu uzavretá poistná
zmluva o poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou vozidla,
inak zodpovedá predávajúcemu za
všetku škodu, ktorá mu tým vznikne
/vrátane pokút uložených príslušným
orgánom
štátnej
alebo
verejnej
správy/.
6.2.
Nebezpečenstvo
škody
na
automobile prejde na kupujúceho
okamihom
prevzatia
automobilu
kupujúcim.
6.3 Po dobu, po ktorú zostáva
automobil
vo
vlastníctve
predávajúceho
z
titulu
výhrady
vlastníctva je zakázané scudzenie,
zaťažovanie
automobilu
záložným
právom, nájom, akékoľvek postúpenie
práv z kúpnej zmluvy v prospech
tretích osôb a úpravy automobilu, bez
predchádzajúceho písomného ohlasu
predávajúceho.
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6.4 Kupujúci je povinný udržiavať
automobil po dobu, po ktorú zostáva
vo vlastníctve predávajúceho z titulu
výhrady vlastníctva v riadnom stave,
zabezpečiť uskutočňovanie výrobcom
predpísanej údržby a prípadných
nevyhnutných opráv.
7. ĎALŠIE USTANOVENIA
7.1.
Predávajúci
ubezpečuje
kupujúceho, že na území Slovenskej
republiky je možné zaregistrovať
zmenu vlastníka/držiteľa automobilu
na kupujúceho, a že tomu nebráni
žiadny záznam alebo úkon príslušného
orgánu
štátnej
správy.
Toto
ubezpečenie sa vzťahuje len na územie
Slovenskej
republiky,
pričom
predávajúci
nezabezpečuje
administratívne tieto úkony mimo
územia Slovenskej republiky.
7.2.
Kupujúci
poskytuje
predávajúcemu v zmysle zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov súhlas na vyhotovenie kópie
občianskeho preukazu, prípadne iného
predloženého
osobného
dokladu,
v súlade s príslušnými ustanoveniami
právnych
predpisov
/zákona
o
občianskych preukazoch, resp. zákona
o cestovných dokladoch v platnom
znení/,
za
účelom
vnesenia
kupujúceho do evidencie zákazníkov
predávajúceho, resp. obstarania zmien
v príslušnej
evidencii
motorových
vozidiel.
7.3. Kupujúci dobrovoľne udeľuje
predávajúcemu na dobu neurčitú svoj
súhlas
s
tým,
aby
predávajúci
spracovával jeho osobné údaje /titul,
meno, priezvisko, adresu bydliska,
dátum
narodenia,
rodné
číslo,
telefónne číslo, mailovú adresu/, za
účelom uskutočnenia zmien v registri
vozidiel a za účelom zasielania
obchodných ponúk, služieb alebo
zákazníckych
výhod
kupujúcemu
akýmkoľvek spôsobom. Predávajúci
má
právo
používať
štatistické
informácie získané pri svojej činnosti
(napr. priemerný vek zákazníkov,
percentuálne
profesijné
alebo
vzdelanostné zastúpenie a ďalšie
obdobné štatistické a demografické
údaje) pre propagáciu vlastnej činnosti
a pre ďalšie účely súvisiace s
poskytovanými
službami.
Kupujúci
ďalej súhlasí, že jeho osobné údaje
budú poskytnuté tretím osobám, ktoré
sú
majetkovo
alebo
personálne
prepojené s predávajúcim alebo tretím
osobám, s ktorými spolupracuje a tiež
súhlasí s ich prenosom do iného
členského štátu v rámci Európskej
únie. Bližšie podmienky pri manipulácii
s osobnými údajmi a pri ochrane

osobných údajov sa nachádzajú na
www.autodiskont.sk.
7.4. Predávajúci je oprávnený účtovať
kupujúcemu všetky administratívne
poplatky spojené s uzatvorením kúpnej
zmluvy
podľa
platného
cenníka
predávajúceho; kupujúci prehlasuje,
že
bol
s týmto
cenníkom
pred
podpisom kúpnej zmluvy oboznámený.
7.5.
V
prípade,
že
predávajúci
sprostredkoval
uzavretie
poistnej
zmluvy na poistenie mechanických
a elektrických
porúch
automobilu,
medzi kupujúcim a spoločnosťou Lloyď
s Syndicate 5820 of the Society of
Lloyď s on behalf of the Association of
Underwriters known as Lloyď s, poistné
z tejto poistnej zmluvy je uhradené
spôsobom, že predávajúci poskytne
kupujúcemu
zľavu
z pôvodnej
inzerovanej kúpnej ceny automobilu vo
výške
poistného,
čo
kupujúci
potvrdzuje svojim podpisom na kúpnej
zmluve a príslušnej faktúre, a čiastka
o ktorú bola ponížená kúpna cena
automobilu, zodpovedá uhradenému
poistnému
vyššie
označenej
poisťovacej
spoločnosti.
V prípade
zániku
poistnej
zmluvy
alebo
v akomkoľvek inom prípade alebo, keď
dôjde k vráteniu poistného, bude preto
poistné vrátené predávajúcemu a nie
kupujúcemu.
Bližšie
informácie
o uvedenom poistení sa nachádzajú na
stránkach správcu tohto poistenia:
www.carlife.sk.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Vzťahy touto zmluvou bližšie
neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka
v platnom
znení, prípadne
ďalšími
všeobecné
záväznými
právnymi
predpismi.
8.2.Odchylné ustanovenia obsiahnuté
v kúpnej zmluve a v protokole
o skúšobnej jazde a odovzdaní vozidla
majú prednosť pred ustanoveniami
týchto VOP.
8.3. Akákoľvek dohoda o zmene
obsahu
kúpnej
zmluvy
vyžaduje
písomnú formu.
8.4. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli, že všetky vzťahy a spory
súvisiace a vyplývajúce z kúpnej
zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú
riadiť výlučne slovenským právnym
poriadkom. Zmluvné strany dohodli
pre rozhodovanie sporov právomoc
a príslušnosť
súdov
Slovenskej
republiky. V prípade sporu sa kupujúci
môže obrátiť na subjekt alternatívneho
riešenia sporov v zmysle zákona č.
391/2015 Z.z.
8.5. Kúpna zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom podpisu obidvomi
zmluvnými stranami. Tento deň je

zároveň
dňom
uskutočnenia
zdaniteľného plnenia.
8.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňa 01.03.2016.
Dátum:

Podpis: ______________________
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