Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti EUROTIP, s.r.o. pre predaj
motorových vozidiel

Spoločnosť EUROTIP, s.r.o., so sídlom J. Derku 785, 911 01 Trenčín, IČO: 34 137 131
(ďalej len „predávajúci“), vydáva, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomného zmluvného
vzťahu medzi predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá vstupuje
s predávajúcim do zmluvného vzťahu o predaji motorového vozidla (ďalej len „kupujúci“),
tieto Všeobecné obchodné podmienky:

1.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy
1.1

1.2

1.3

2.

Zmluvné strany uzatvárajú kúpnu zmluvu o predaji motorového vozidla (ďalej
len „zmluva“) podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, a to vo forme
zmluvného
formulára
vypracovaného
a predloženého
predávajúcim
a odsúhlaseného kupujúcim.
Predávajúci sa podpisom zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu riadne a včas
motorové vozidlo s príslušenstvom konkrétne špecifikované v predmete zmluvy
(ďalej len „motorové vozidlo“) a kupujúci sa jej podpisom zaväzuje riadne a včas
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a prevziať motorové vozidlo.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto Všeobecné obchodné podmienky,
Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla a servisná (záručná)
knižka.

Kúpna cena a platobné podmienky
2.1
2.2

2.3

Zmluvné strany si dohodli kúpnu cenu za dodanie motorového vozidla vo výške
uvedenej v zmluve.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu vo výške
a lehote uvedenej v zmluve. Platba sa považuje za vykonanú včas, pokiaľ bola
v dohodnutej lehote pripísaná na účet predávajúceho alebo uhradená
v hotovosti v pokladni predávajúceho. Omeškanie kupujúceho so zaplatením
dohodnutého preddavku na kúpnu cenu sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy. Pokiaľ predávajúci neodstúpi pre omeškanie so zaplatením preddavku
na kúpnu cenu bez zbytočného odkladu od zmluvy, písomne vyzve kupujúceho
na jeho zaplatenie v dodatočnej 10 dňovej lehote. Predávajúci je zároveň
oprávnený posunúť termín dodania motorového vozidla kupujúcemu o čas jeho
omeškania so zaplatením preddavku na kúpnu cenu.
Kupujúci je povinný zaplatiť zvyšok kúpnej ceny v lehote uvedenej v zmluve.
Platba sa považuje za vykonanú včas, pokiaľ bola v dohodnutej lehote pripísaná
na účet predávajúceho alebo uhradená v hotovosti v pokladni predávajúceho.
Omeškanie kupujúceho so zaplatením zvyšku kúpnej ceny sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy. Pokiaľ predávajúci neodstúpi pre omeškanie so
zaplatením zvyšku kúpnej ceny bez zbytočného odkladu od zmluvy, písomne
vyzve kupujúceho na jeho zaplatenie v dodatočnej 10 dňovej lehote.
Predávajúci je zároveň oprávnený odoprieť odovzdanie motorového vozidla
kupujúcemu do času úplného zaplatenia kúpnej ceny.

2.4

3.

Dodanie motorového vozidla a prechod nebezpečenstva škody
3.1

3.2

3.3

3.4

4.

V prípade, ak kúpna cena motorového vozidla zohľadňuje poskytnutú zľavu zo
strany predávajúceho, je povinnosťou kupujúceho predložiť predávajúcemu do
30 dní od prevzatia motorového vozidla potvrdenie príslušného okresného
dopravného inšpektorátu o vykonaní evidencie motorového vozidla na
kupujúceho. Nepredloženie uvedeného potvrdenia kupujúcim vo vyššie
uvedenej lehote zakladá právo predávajúceho požadovať od kupujúceho sumu
predstavujúcu výšku poskytnutej zľavy ako doplatok kúpnej ceny, ktorý je
povinný kupujúci zaplatiť do 10 dní od doručenia výzvy na jeho zaplatenie.

Zmluvné strany si dohodli ako miesto plnenia sídlo predávajúceho, kde je
predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu motorové vozidlo v lehote určenej
v zmluve. Predávajúci si však vyhradzuje právo posunúť termín dodania
motorového vozidla kupujúcemu v dôsledku zmeny výrobných termínov
u výrobcu, ako aj v prípade, ak po uzatvorení zmluvy nastanú nepredvídateľné
a neovplyvniteľné okolnosti, ktoré vytvoria prekážku pre dodanie motorového
vozidla v dohodnutej lehote (vis maior).
Kupujúci je povinný prevziať motorové vozidlo do 5 dní od písomného vyzvania
zo strany predávajúceho. Ak kupujúci neprevezme motorové vozidlo v uvedenej
lehote, vyzve ho písomne predávajúci na jeho prevzatie v dodatočnej 10 dňovej
lehote.
O dodaní motorového vozidla spíše predávajúci s kupujúcim Protokol
o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla. Predávajúci odovzdá motorové
vozidlo kupujúcemu spolu s dokladmi nevyhnutnými na vykonanie evidencie
vozidla, servisnou (záručnou) knižkou a návodom na obsluhu motorového
vozidla. Predávajúci je zároveň povinný oboznámiť kupujúceho pri odovzdaní
motorového vozidla s jeho obsluhou a údržbou.
Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prechádza z predávajúceho na
kupujúceho:
a/
okamihom protokolárneho prevzatia motorového vozidla kupujúcim,
b/
uplynutím lehoty 5 dní od písomného vyzvania zo strany
predávajúceho na prevzatie motorového vozidla kupujúcim, v ktorej
si kupujúci neprevzal bez zavinenia predávajúceho motorové vozidlo.

Odstúpenie od zmluvy a doručovanie
4.1

4.2

Predávajúcemu vzniká právo odstúpiť od zmluvy v prípade:
a/
podstatného porušenia zmluvy zo strany kupujúceho,
b/
ak kupujúci nezaplatí preddavok na kúpnu cenu ani v dodatočnej 10
dňovej lehote,
c/
ak kupujúci nezaplatí zvyšok kúpnej ceny ani v dodatočnej 10 dňovej
lehote,
d/
ak kupujúci neprevezme motorové vozidlo ani v dodatočnej 10 dňovej
lehote.
Kupujúcemu vzniká právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je predávajúci
v omeškaní s dodaním motorového vozidla viac ako 30 dní po lehote uvedenej
v zmluve, resp. po lehote, ktorá vyplynie z aplikácie bodu 2.2, 2.3 a 3.1 týchto
Všeobecných obchodných podmienok predávajúcim.

4.3

4.4

5.

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Účinky odstúpenia od zmluvy
nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia
odstúpenia od zmluvy sa, okrem dňa jej prevzatia účastníkom zmluvy, považuje
aj:
a/
štvrtý deň nasledujúci po dni, v ktorom bol vykonaný bezúspešný
pokus o doručenie zásielky adresátovi do vlastných rúk a adresát si
následne zásielku neprevzal na pošte ani na štvrtý deň potom, a to aj
v prípade, ak došlo neskôr k prevzatiu zásielky adresátom,
b/
deň odmietnutia prevzatia zásielky adresátom,
c/
štvrtý deň od vrátenia nedoručenej zásielky z dôvodu, že nie je
možné doručiť písomnosť:
ca/
právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom
registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná
adresa nie je odosielajúcej zmluvnej strane známa, a to aj
vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa
o tom nedozvie,
cb/
fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom na adresu jej miesta
podnikania uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je
predávajúcemu známa, a to aj vtedy, ak sa fyzická osoba ktorá
je podnikateľom o tom nedozvie,
cc/
spotrebiteľovi na adresu uvedenú v zmluve a jeho iná adresa
nie je predávajúcemu známa, a to aj vtedy, ak sa spotrebiteľ
o tom nedozvie.
Ustanovenie bodu 4.3 sa použije aj pri určovaní dňa doručenia akýchkoľvek
iných písomností medzi zmluvnými stranami.

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

Predávajúci zodpovedá za vady, ktorú má motorové vozidlo v okamihu, keď
prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho, i keď sa vady stanú zjavnými
až po tejto dobe.
Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že dodané motorové vozidlo bude po dobu
uvedenú v servisnej (záručnej) knižke, ktorú odovzdá predávajúci kupujúcemu
pri odovzdaní motorového vozidla, spôsobilé k použitiu k obvyklému účelu, a že
si zachová obvyklé vlastnosti. Bližšie podmienky záruky za akosť motorového
vozidla sú upravené v servisnej (záručnej) knižke, ktoré sú platné rovnako pre
podnikateľov i spotrebiteľov. Záručná doba začína plynúť od protokolárneho
prevzatia motorového vozidla kupujúcim, resp. od uplynutia lehoty 5 dní od
písomného vyzvania zo strany predávajúceho na prevzatie motorového vozidla
kupujúcim, v ktorej si kupujúci neprevzal bez zavinenia predávajúceho
motorové vozidlo.
Nevyhnutným predpokladom pre vykonanie záručnej opravy je predloženie
servisnej (záručnej) knižky riadne vyplnenej a podpísanej predávajúcim.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať motorové
vozidlo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť,
nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na
motorovom vozidle vonkajšími udalosťami, ktoré nespôsobil predávajúci.

5.6

5.7

5.8

6.

Zmluvná pokuta
6.1

6.2

6.3

6.4

7.

Predávajúci tiež nezodpovedá za vady spôsobené prirodzeným (bežným)
opotrebením motorového vozidla.
Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť pred
prípadnými odchylnými ustanoveniami
v servisnej (záručnej)
knižke
motorového vozidla.
Ak uplatní práva zo záruky kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, je predávajúci povinný
vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Reklamácia sa
považuje za vybavenú včas aj vtedy, pokiaľ v uvedenej lehote odovzdá
predávajúci písomný doklad o vybavení reklamácie na poštovú prepravu.
Kupujúci sa zároveň zaväzuje poskytnúť súčinnosť predávajúcemu a doviesť na
jeho výzvu v stanovenej lehote motorové vozidlo do jeho sídla v prípade
podnetu zo strany importéra motorového vozidla na vykonanie nevyhnutnej
opravy, úpravy alebo kontroly motorového vozidla. Uvedené činnosti budú
vykonané na vozidle bezodplatne, pričom nevyhnutné výdavky vynaložené
v súvislosti s dovezením motorového vozidla predávajúcemu znáša kupujúci. Ak
kupujúci nedovezie motorové vozidlo v stanovenej lehote predávajúcemu, nesie
plnú zodpovednosť za prípadné škody na motorovom vozidle, ktoré vzniknú
v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti.

V prípade omeškania kupujúceho s platením kúpnej ceny, je predávajúci
oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 %
z dlžnej kúpnej ceny za každý deň omeškania.
Ak predávajúci neodovzdá kupujúcemu motorové vozidlo v dohodnutom mieste
a čase, je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 50,- Eur za každý deň omeškania s odovzdaním motorového
vozidla.
Ak kupujúci neprevezme od predávajúceho motorové vozidlo v dohodnutom
mieste a čase, je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 50,- Eur za každý deň omeškania s prevzatím
motorového vozidla.
Predávajúci i kupujúci majú popri dohodnutej zmluvnej pokute aj nárok na
náhradu škody spôsobenú v dôsledku porušenia povinností druhou zmluvnou
stranou.

Ochrana osobných údajov
7.1

7.2

7.3

Kupujúci (pre účely tohto článku aj iná osoba podpísaná na zmluve za
kupujúceho) podpisom zmluvy výslovne udeľuje predávajúcemu, podľa zák. č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“),
súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v zmluve.
Kupujúci podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol predávajúcim poučený
o dobrovoľnosti poskytnutia jeho osobných údajov, oboznámený s účelom ich
spracúvania, o jeho právach ako dotknutej osoby ako i o ostatných
skutočnostiach, ktorých povinnosť oznámenia vyplýva predávajúcemu z § 10
ods. 1 zákona.
Kupujúci podpisom zmluvy výslovne udeľuje predávajúcemu súhlas spracúvať
osobné údaje na účely:
a/
výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy,

b/

7.4

7.5

7.6

8.

vedenia evidencie, ktorej povinnosť vedenia vyplýva predávajúcemu
zo zákona alebo na základe zákona,
c/
výkonu marketingovej činnosti.
Kupujúci podpisom zmluvy výslovne udeľuje predávajúcemu súhlas, aby na
účely uvedené v bode 7.3 písm. b/ a c/ poskytol jeho osobné údaje tretej osobe,
ktorú poveril predmetnou činnosťou. Kupujúci zároveň udeľuje predávajúcemu
súhlas aby jeho osobné údaje poskytol importérovi motorového vozidla do SR.
Kupujúci podpisom zmluvy výslovne udeľuje predávajúcemu súhlas so
spracúvaním osobných údajov:
a/
na dobu, v ktorej je predávajúci povinný viesť evidenciu uvedenú
v bode 7.3 písm. b/,
b/
na dobu, v ktorej je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a
právom chránených záujmov predávajúceho.
Kupujúci podpisom zmluvy berie na vedomie, že jeho súhlas so spracúvaním
osobných údajov má právo odvolať a vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov
v prípade, že dôjde zo strany predávajúceho, resp. tretej osoby, ktorej
predávajúci osobné údaje poskytol, k porušeniu povinností vyplývajúcich zo
zákona.

Záverečné ustanovenia
8.1
8.2

Všeobecné obchodné podmienky vydáva predávajúci podľa § 273 Obchodného
zákonníka, a to s účinnosťou od 01.07.2012.
Dohodnuté odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami
týchto Všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy, ktoré nie sú
upravené v zmluve ani vo Všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia
Obchodným zákonníkom.

V Trenčíne, dňa ......2012
Predávajúci:

--------------------------------

