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Zmluva o predaji motorového vozidla
ená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného Zákonníka v platnom znení medzi týmito znluvnými stranami

Číslo zmluvy 21.12.20111
Predávajúci: Branislav Skukálek - AUTOSERVICE

Sídlo: Št. Moyzesa 45, 917 OOTrnava predajňa:Nitrianska 15

IČO:11753226 DIČ:l020333149 Tel: 1033/5545730
Bankové spojenie: ČSOBTrnava
Číslo účtu:0511751463/7500

Odberateľ Reedukačné centrum
Sídlo/bydlisko/tel: Trstín 335 .
Zástupca:
IČO: 163317 1 le mail:
Číslo OP:
Bankové spojenie:

l.

Predmet zmluvy
dmetom tejto zmluvy je predaj nasledovného vozidla(ďalej len vozidlo)
enská značka: Škoda Model: Octavia Tour II.

valcov: 1,6 benzín 75 kw
vozidla: 4k4k-kapučíno metalíza krátka

ná predajná cena vozidla s 20% DPH: Cena: Eur12646,001

Cena:
reedukačné centrum -656,00

n prevzatia do:január 2012

Sk
u s DPH SKK/EUR 11990,00 €

rzný kurz:30,126 Eur

i svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so zmluvnými pOdmien~aml,~t~E 'oh obsahom bu výhrad súhlasí

ul ~\ ",oy-esa 45. 917 OO TRNAVA ~eedukačné centrum
LO,.E sKA REPUBLIKA Q1/ť5 T I

/ .1 l,' 26, O/Č 1020333149 ., rstm /
--- fj.. 20333149 \ /1

ve 21.12.2011 Predávajúci: Kupujúci: ~
né strany sa dohodli, že k odchýlkam v prevedení vozidla uvedeného v predchádzajúcorrt odseku môže dôjsť len v prípade zmeny modelového

p. zmeny výrobného programu.

361210,74 Sk

. .

úci svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s automatickým spracovaním osobných údajov za účelom zisťovania spokojnosti zákazníkov
Škoda.

oplatok alebo neprevzatie tovaru znamená poplatok = 700,- € ,S ktorým zákazník súhlasí a potvrdzuje prevzatie tohto dokladu.



11.
Kúpna cena a platobné podmienky

Predavajucl ma prava zmeniť cenu v naslecovnýcn pripacoch:
• Ak sa zvY.i kurz EUR! Sk určený Národnou bankou Slovenska v čase uzavretia zmluvy o viac ako 1% v porovnani s kurzom EUR / Sk určený Národnou bankou Slovenska
v čase predaja (odovzdanie) vozidla kupuiúcemo, má predávajúci právo cenu vozidla v rozsahu zmeny kurzu upraviť.
• Ak vlada Slovenskej republiky alebo iný kompetentný organ pnjme opatrenia, nezávislé od vôle precávajúceno (napr. zmena colných, devízových alebo daňovýcf
predpisov), ktor'imi bude ovplyvnená cena vozidla, má predávajúci právo cenu vozidla v rozsahu takýchto opatreni upraviť.
• Ak by V'irobca zvýšil cenu vozidla tak, Že by sa tým zvýšila pre predávajúceho nadobúdacia cena vozidla je predávajúci oprávnený jednostranne zvýšiť kúpnu cenu vozidla
dohodnulú v tejto zmluve, V pri pade, že dohodnutá cena vozidla bude takto zvýšená o viac ako 5%, može kupujúci od zmluvy odstúpiť.

1, Celá kúpna cena bude zaplatená kupujúcim nasledovne:
al v hotovosti do pokladne predávajúceho alebo
hl bankovYm prevodom na účet predávajúceho,
pričom kupUjúci berie na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky odovzdané až na základe predloženého potvrdenia predávajúceho o pnjali kúpnej ceny alebo predloženi
bankového výpisu, z ktorého bude zrejmé Že kúpna cena bola prevedená na účel predávajúceho Týmto dňom prejde na kupujúceho vlastniCKe prava k predmetnému vozidlu,

J, V pripade, že vozidlo bude dodané v lehote dohodnutej v čl. III. ods 1 písm. b) tejto zmluvy, zaplati kupujúci predávajúcemu v termine do O dni od podpisu tejlo zmluvy
preddavok vo výške (700,- €) spolu s DPH na bankový účet predávajúceho uvedený na prednej strane tejto zmluvy, Pre platenie vyššie uvedeného preddavku slúži ako
podklad táto zmluva,

III.

Dodacia lehota a dodacie podmienky
Predávajúci dodá vozidlo kupujúcemu spravidla v týchto lehotách:
al priamo zo sktadu predávajúceho po podpise tejto zmluvy, zabudovani osobitnej vYbavy a predloženi potvrdenia uvedeného v čl. II ods, 2 zmluvy alebo
bjv lehole 20 tyždnov od zaplatenia preddavku (ak nebolo dohodnuté inak), ktorá môže by! predliemi najviac o 4 tyidne v prípade dodávky vozidla so sériovou výbavou a 8
tyždňov v pripade dodávky vozidla s osobitnou výbavou, pričom kupujúci berie na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky vydané až na základe predloženého potvrdenia
predávajúceho o prijali kúpne] ceny alebo predloieni bankového výpisu o zaplateni zvyšku kúpnej ceny, Týmto dnom prejde na kupujúceho vlasmičke právo k predmetnému
vozidlu
V pripade ak kupujúci odstúp, od kúpnej zmluvy v čase od objednávky vozidla do momenlu jeho dodania bez toho, aby predávajuci prekročil dižku trvania lehoty na dodanie
vozidla uvedenú v čl. III ods, 1 písm. b) zmluvy, resp, dodatočnú lehotu, ktoru mu kupujúci urči po uplynuti tejlo lehoty, zaplatený preddavok uvedený v čl. IL ods, 3' zmluvy sa
kupujúcemu nevracia, Nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dOlknuty
Vozidlo bude odovzdané a prevzaté v predajni predávajúceho. Predávajúci vyzve kupuiúceho na prevzatie vozidla lelefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo
doporučeným listom,

IV,
Povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je pOVinný odovzdať kupujúcemu vozidlo na základe vopred uskutočnenej výzvy v zmysle čl. III ods, 3 zmluvy, v prevedeni dohodnutom v čl, I zmluvy aj s
prislušnými dokladmi Ihneď, ako mu kupujúci preukáže, že zaplatil oohocmnú kúpnu cenu na učet predávajúceho, uvedený na prednej strane tejto Zmluvy,
Kupujuci sa zaväzuje zaplatiť kupnu cenu vo ryške a spôsobom dohodnutým v článku II. a prevziať vozidlo v lermine do 5 dni odo dňa, kedy bol na jeho prevzatie vyzvany, V
prípade. že kupujuci neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote ktoru mu preoávejúcí urči. zaplatený preddavok uvedený v čl. II. ods, 3 zmluvy sa kupujúcemu nevracia,
Narok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý,

2.

\'
Zaručná doba a záručné podmienky

Záručná doba vozidla je 24 mesiacov bez ohradu na počet najazdených kilometrov,
Na Volkswagen ongináine die!y® sa poskytuje záručna doba 24 mesiacov.
Voči prehrdzaveniu karosérie zvnúlra je ryrobcom poskytnut a záručn a doba: 120 mesiacov
Výrobca poskytuje zaručnú dobu na lak vozidla: 36 mesiacov,
Záručná doba začína plynuť odo dna, kedy kupuiúci vozidlo prevzal od oredávaiúceho aj s príslušnými dokladmi.
Kupujúci je povinný podať (reklamovať) predávajúcemu alebo zmluvnému autorizovanému servisu správu o vadách na vozidle bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil
Právo zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré plati záručná doba zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré malo vozidlo v čase prevzatia vozidla kupujúcim, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase,
Ak ide o odstránnetnú vadu. ktorú je možné opravou alebo rymenou vadnej súčasti odstrániť, ma kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, vedfajšie
náklady spojené s louto opravou akYmi su cestovné, mzdové prepravné a materiálové naklady nie je možne požadovať na predajcovi.
Ak sa ukáže, že ide o vadu neodstráonetnú, môže kupujúci požadovať dodanie nánradného vozidla alebo primeranú zfavu z kúpne] ceny, V prípade. ak kupujúci vozidlo
rneczuvm ooužival. ie povinný precávaíúcernu zaolatít za ooužívanle náhradu vo vVške 1% z celkovei donodnutei kúonei ceny za každých najazdených 1000 kilometrov,
Doiednanou úpravou v ods, 9 a tO zmluvné strany vvlučuiú aohkáciu ustanoveni ~ 436 a § 437 Obchodného zákonnlka.
Nároky na odstránenie vád môže kupujúci uplatniť u predávajúceho alebo u iného podnikateľa autorizovaného ryrobcom/dodavalei'om pre servis vozidiel tejto značky, v tomto
pripade je kupujúci povinný o 10m informovať predávajúceho Pri ustnom oznámeni vác bude kupujúcemu odovzdané písomné potvrdenie o prijati oznámenia,
Ak sa predmet kúpy stane pre vadu neschopným preváczxv. musi sa kupujÚCi obrátiť na najbliiši autorizovaný servis,
Záručná doba neplynie po dobu počas ktorej sú na vozidle v rámci záručnej opravy ocstranované vady, za ktoré zodpoveda predavajúci a kupujúci nemôže vozidlo použivar.
Na vymenených dieloch z litulu odstránenia vád si môže kupujuci uplatniť nároky z vecných vád až do uplynutia záručnej doby na predmet kupy, a to na základe kúpne]
zmluvy,
Nároky vyplyvajuce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak kupujúc: (uživateí"):

nedodržal predpisy o zaobchádzani s predmetom kupy, ktoré su uvedené v navode na obsluhu vozidía, v servisných knižkach a pod
havaroval s vozidlom,
vykonal na vozidle také zásahy, ktoré prislušia len autorizovanému servisu,
zabudoval do vozidla taký diel aiecc súcast. ktorá nie je povolená vyrobcom,
vozidlo použiva: v rozpore s jeho účelom (preťažovanie, pretekarske. či športové využivanie)
vozidlo pozrneml spôsobom ediišuJucim sa od jeho konstrukčnebo riešenia,
nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpisané výrobcom,

Prirodzene opotrebenia sa zo záruky vylučuje,
V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých časti vozidla, ktoré neboli uvedenými Skutočnosťami dotknuté,
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ZaMa zanikne y pnoace ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpisané výrobcom a wznaéené v servisnej knižke v určených tenminoch a príslušnom autorízovanom servise,

t9 Zmenou vlastnictva predmetu kupy nie sú dotknuté nároky na odstráneme vao počas plynutia záručnej doby,
VL

ZvlášIne pripady záruky
Zmena wváženia kolies a nastavenia qeometrie naprav sa po najaznení 10000 km považuiú za orirodzene opotrebenie. Preto plati pravidlo, ie do 10000 km sa záruka uznáva v
pr.pade, ak nie je možne rozoznať vplyv vonkajšieho pôsobenia (naraz, havana), po tomto termine sa záruka zásadne zamieta.

Pneumatika podlieha prirodzenému opotrebeniu, preto v takom pripade piatia pri oprávnenej reklamácii nasledovné
pravidla'
do 12 mestacovao 000 km sa uzna 66 % ceny ptášta
do 12 mesiacov'rS 000 km sa uzná 50 % ceny plášťa
do 12 mesiacov/20 000 km sa uzná 33 % c~ny plášťa

VIL
Záverečné ustanovenia

Predávajúci môže odstúpiť od tejto zmluvy v pripade ak kupuiúcl:
- nezaplati preddavok vo výŠke, lermine a na účel dohodnuty v čl. II ods, 31efto zmluvy,
- neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote xtorú mu predávajúci urči po uplynutí lehoty uvedenej v čl. IV ods 2 zmluvy
Kupujúci môže odstúpiť od tejto zm;uvy v prípade. ak predávajúcí:
- zryši cenu vOZld!a o viac ako 5% v zmysle čl. II eds 1 zmluvy
- nedodá vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktoru mu kupujúci urči po uplynuti lehoty uvedenej v čl. III ods, 1 písm. b) zmluvy
- neodstráni vady .ozidta ani v primeranej dodatočnej lehote alebo oznámi kupUjúcemu pred jej uplvnutirn. že vady neodstráni

Zmluvné strany sa ~ohodli. že ich za väz kOvY vzťah regulovaný touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonnika aj v prípade. ak nespacá pod vzťahy
uvedené v ~ 261 Obchodného zákonnika.
Túto zmluvu ie možné meniť len oisorrnvrm dodatkami codoisanvrni obicvorni zrnluvnvrni stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktor'ich ,aw; zmluvna strana obdrži 1 vyhotovenie

Kupujúci svojim. podpisom potvrdzuje, ze sa oboznámil so zmluvnými podmienkami, ktore sú prílohou tejto zmluvy a že s ich obsahom bez výhrad súhlasi

V Trnave, dňa" Podpis.. Reedukačné centrum
91905 Trstín


