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KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení („OZ“),
medzi
Predávajúci:
Spoločnosť:
IČO:
DIČ:
So sídlom:
,
Zápis v OR:
(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúci
Pán/pani:
Rodné číslo:
Trvale bytom:
,
(ďalej ako „kupujúci“)

Špecifikácia automobilu:
Značka :
Dátum prvej evidencie:
Číslo karosérie:
Číslo technického preukazu:
(ďalej len „automobil“)

Model:
EČ/RZ:
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti:
Číslo osvedčenia o registrácii:

Automobil je ďalej podrobne špecifikovaný vrátane technického stavu v Prílohe č. 1 - Protokol o skúšobnej
jazde a odovzdaní automobilu.
Kúpna cena:
Kúpna cena za automobil je

,- € (slovom:

eur) vrátane DPH.

Kúpna cena za automobil po zľave/-ách je

,- € (slovom:

eur) vrátane DPH.

Poplatok „doplnkový zákaznícky servis“ je

,- € (slovom:

eur) vrátane DPH.

Celková suma na zaplatenie vrátane doplnkov a služieb (viď faktúra) predstavuje
Eur) vrátane DPH (ďalej len „kúpna cena“).

,- EUR (slovom:

XXX1Kúpnu cenu kupujúci zaplatil predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto zmluvy.YYY1
XXX2Časť kúpnej ceny vo výške
,- € (ďalej len „Prvá časť kúpnej ceny“) kupujúci zaplatí predávajúcemu v
hotovosti pri podpise tejto zmluvy a zvyšná časť kúpnej ceny vo výške
,- € (ďalej len „Doplatok“) bude
kupujúcim predávajúcemu zaplatená najneskôr do 7 dní od podpisu tejto zmluvy platobnou kartou, bankovým
prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho IBAN
vedený v
. V prípade omeškania s úhradou
Doplatku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške Prvej časti kúpnej ceny; táto
zmluvná pokuta je splatná v prvý deň omeškania s úhradou Doplatku. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že
uplynutím prvého dňa omeškania kupujúceho s úhradou Doplatku zároveň dôjde k ukončeniu účinnosti tejto
zmluvy (rozväzovacia podmienka účinnosti).YYY2
XXX3Časť kúpnej ceny vo výške
,- € kupujúci zaplatí predávajúcemu v hotovosti pri podpise tejto zmluvy
a zvyšná časť kúpnej ceny vo výške
bude predávajúcemu zaplatená prostredníctvom úveru na základe
zmluvy o úvere č.
uzatvorenej medzi kupujúcim a obchodnom spoločnosťou
, IČO:
, so sídlom
,
na bankový účet predávajúceho IBAN
vedený v
najneskôr do 7 dní odo dňa
podpisu tejto zmluvy. V prípade omeškania s úhradou zvyšnej časti kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške časti kúpnej ceny zaplatenej v hotovosti pri podpise tejto zmluvy;
táto zmluvná pokuta je splatná v prvý deň omeškania s úhradou zvyšnej časti kúpnej ceny. Zmluvné strany sa
zároveň dohodli, že uplynutím prvého dňa omeškania kupujúceho s úhradou zvyšnej časti kúpnej ceny zároveň
dôjde k ukončeniu účinnosti tejto zmluvy (rozväzovacia podmienka účinnosti).YYY3
I.
Predmet zmluvy
Predávajúci touto zmluvou predáva automobil špecifikovaný vyššie vrátane jeho súčastí a dokladov
kupujúcemu a prevádza na neho za vyššie uvedenú kúpnu cenu vlastnícke právo a kupujúci automobil od
predávajúceho kupuje za dohodnutú kúpnu cenu a prijíma do svojho vlastníctva.
II.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k automobilu
Vlastníkom automobilu sa kupujúci stáva okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny za automobil.
III.
Odovzdanie automobilu a prechod nebezpečenstva škody na automobile

+

1.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odovzdať automobil najneskôr v deň zaplatenia celej kúpnej ceny. Od
okamihu prevzatia automobilu kupujúci zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov
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týkajúcich sa prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a zabezpečí, že najneskôr od tohto
momentu uzatvorí poistenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ohľadne
automobilu, inak zodpovedá predávajúcemu za akúkoľvek škodu, ktorá mu tým vznikne (vrátane pokút
uložených príslušným orgánom).
2.

Nebezpečenstvo škody na automobile prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia automobilu alebo
okamihom, kedy sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím automobilu.

IV.
Zodpovednosť za vady
1.

Predávajúci v súlade s OZ zodpovedá za vady, ktoré mal automobil v čase prechodu nebezpečenstva škody
na automobile z predávajúceho na kupujúceho, okrem:
a)
b)
c)

d)

zjavných vád,
vád, ktoré vznikli použitím a opotrebením automobilu,
v prípade, že automobil bol predávaný za nižšiu cenu, pričom táto skutočnosť vyplýva z
Protokolu o skúšobnej jazde a odovzdaní vozidla, tých vád, pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna
cena automobilu,
vád, na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený.

2.

Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady automobilu a vady automobilu
predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu potom, čo mal možnosť automobil prezrieť, najneskôr
však vo všetkých prípadoch (s výnimkou právnych vád) do jedného roka odo dňa prechodu
nebezpečenstva škody na automobile z predávajúceho na kupujúceho, v opačnom prípade jeho nároky zo
zodpovednosti za vady zanikajú.

3.

V rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z dokumentácie k automobilu (vrátane dokumentácie vedenej v
elektronické podobe) sa na automobil môže vzťahovať záruka za akosť poskytnutá treťou osobou a pre
tento prípad predávajúci postupuje na kupujúceho práva z takej záruky; kupujúci je oprávnený tieto práva
uplatňovať priamo u tejto tretej osoby s tým, že za splnenie záručných podmienok treťou osobou
predávajúci nezodpovedá.

4.

V súvislosti so zodpovednosťou za právne vady automobilu predávajúci vyhlasuje a ubezpečuje, že
automobil nepochádza z trestnej činnosti, že na automobile neviaznu žiadne záložné práva alebo iné práva
tretích osôb, a že automobil nie je predmetom leasingu podľa účinnej a doposiaľ neukončenej leasingovej
zmluvy. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva vyplývajúce zo
zodpovednosti za právne vady môže kupujúci uplatniť po celú dobu životnosti automobilu.

5.

V súvislosti so zodpovednosťou za iné ako právne vady automobilu predávajúci vyhlasuje, že automobil
nebol poškodený povodňami, teda predovšetkým že automobil nestál dlhšiu dobu v zatopenom území,
nebol pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a ani nánosmi z povodní. V opačnom prípade je kupujúci
oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.

Predávajúci ubezpečuje kupujúceho, že na území Slovenskej republiky v príslušnej evidencii vozidiel
možno vykonať zmenu ohľadne prevodu vlastníckeho práva a držby automobilu v prospech kupujúceho,
a že tomu nebráni žiadny záznam na príslušnom orgáne štátnej správy. Táto garancia sa výslovne
vzťahuje len na územie Slovenskej republiky, pričom predávajúci nezabezpečuje administratívne úkony
spojené s registráciou automobilu mimo územia Slovenskej republiky.

7.

V prípade, že predávajúci sprostredkoval uzatvorenie poistnej zmluvy na poistenie mechanických
a elektrických porúch automobilu medzi kupujúcim a spoločnosťou Acasta European Insurance Company
Limited, bolo poistné z tejto poistnej zmluvy zaplatené tak, že predávajúci podmienene poskytol
kupujúcemu zľavu z pôvodne inzerovanej kúpnej ceny za automobil vo výške poistného (ďalej len
„Zľava“; viď tiež faktúra), čo kupujúci potvrdzuje. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy kupujúcim sa
predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu navýšenú o Zľavu. V prípade, že dôjde k zániku
poistnej zmluvy v dôsledku výpovede kupujúceho alebo iným spôsobom, pri ktorom má dôjsť k vráteniu
poistného, kupujúci stráca nárok na poskytnutú Zľavu do výšky poistného vráteného poisťovňou a toto
poistné bude poisťovňou zaplatené predávajúcemu.
V.
Výmena automobilu

+

1.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu v súlade s nižšie uvedenými ustanoveniami tzv. „7-dennú záruku na
výmenu automobilu“ (ďalej len „právo na výmenu automobilu“), na základe ktorých predávajúci podľa
dohody s kupujúcim zruší kúpnu zmluvu ohľadne automobilu v prípade, že sú súčasne splnené všetky
nasledovné podmienky:
a)kupujúci uplatní svoje právo na výmenu automobilu do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy ohľadne
tohto automobilu v rovnakej prevádzke predávajúceho, v ktorej došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy
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ohľadne automobilu a v tej istej lehote odovzdá predávajúcemu automobil, celé príslušenstvo
automobilu a doplnkovú výbavu, celú zmluvnú a inú dokumentáciu, ktorú prevzal pri kúpe
automobilu,
b)na automobile nebolo v čase od jeho prevzatia kupujúcim na základe tejto kúpnej zmluvy do jeho
odovzdania predávajúcemu najazdených viac než 200 km, nedošlo k zmene technického stavu
automobilu, poruche ani poškodeniu alebo k akejkoľvek zmene exteriéru alebo interiéru a zároveň
nedošlo k zaťaženiu automobilu akýmkoľvek právom tretej osoby vrátane záložného, nájomného
alebo vlastníckeho práva v prospech tretej osoby a proti kupujúcemu nie je vedený výkon
rozhodnutia alebo exekučné konanie ani na kupujúceho nebol podaný návrh na začatie
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania,
c)
na automobile v čase uzavretia kúpnej zmluvy nebolo najazdených menej ako 500 km,
d)pred zánikom pôvodnej kúpnej zmluvy alebo súčasne s ním dôjde k uzatvoreniu inej kúpnej zmluvy
medzi kupujúcim a predávajúcim, na základe ktorej kupujúci kúpi od predávajúceho iné motorové
vozidlo za rovnakú cenu alebo vyššiu cenu, ako bola kúpna cena automobilu podľa kúpnej zmluvy
(ďalej len „nová kúpna zmluva“),
e)
kupujúci spolu s novou kúpnou zmluvou dohodne s predávajúcim rovnaký alebo vyšší rozsah
doplnkových služieb a produktov, ako dohodol pri uzatváraní kúpnej zmluvy ohľadne automobilu,
f)automobil nebol zakúpený po uplatnení práva na výmenu automobilu.
2.
3.

V prípade, že nedôjde ku splneniu všetkých vyššie uvedených podmienok, nemá kupujúci právo na
výmenu automobilu.
V prípade, že kupujúci si k automobilu kúpi „Doplnkový zákaznícky servis“ za sumu vyššiu ako 1,- Eur
a)
b)
c)

d)
e)

predlžuje sa lehota na výmenu automobilu uvedená v tomto článku V. ods. 1. písm. a) na 10 dní; a
ďalej
počet najazdených kilometrov od predaja do jeho odovzdania predávajúcemu uvedený v tomto
článku V. ods. 1. písm. b) sa zvyšuje na 300 km; a ďalej
rozširuje sa podmienka uvedená v tomto článku V. ods. 1. písm. c) tak, že v prípade zánovných
automobilov s nájazdom do 500 km sa poskytuje záruka na výmenu automobilu v dĺžke troch
kalendárnych dní s tým, že kupujúci nesmie byť v registri vozidiel zapísaný ako vlastník automobilu
a počet najazdených kilometrov od predaja do jeho odovzdania predávajúcemu uvedený v tomto
článku V. ods. 1. písm. b) nesmie byť viac ako 100 km; a ďalej
predávajúci garantuje kupujúcemu spätnú kúpu automobilu;
ostatné podmienky uvedené v tomto článku V. ods. 1. zostávajú bez zmeny.

VI.
Ostatné ustanovenia
Súhlasy: Kupujúci podpisom na tejto zmluve dobrovoľne udeľuje predávajúcemu súhlas na využitie
poskytnutej elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v
zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov.

2.

BSM. V prípade, ak kupujúci kupuje automobil z finančných prostriedkov v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, kupujúci vyhlasuje, že informoval svojho manžela/manželku o kúpe automobilu podľa kúpnej
zmluvy a druhý z manželov s kúpou automobilu výslovne súhlasí.

3.

Marketingové akcie. Kupujúci berie na vedomie, že akékoľvek nároky z marketingových akcií
predávajúceho (najmä darčeky, bonusy, zvýhodnené podmienky a pod.) musia byť vždy uplatnené
u predávajúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy na automobil a nemožno ich kombinovať s inými akciami
ani zľavami. Akékoľvek nároky z marketingových akcií, ktoré neboli uplatnené najneskôr do uzavretia tejto
zmluvy preto zanikajú. Akékoľvek dojednania týkajúce sa nárokov kupujúceho z marketingových akcií
(najmä neskoršie poskytnutie marketingových plnení, poskytnutie iného marketingového plnenia a pod.)
musia byť výslovne uvedené v Protokole o skúšobnej jazde a odovzdaní automobilu, inak nie sú pre
predávajúceho záväzné.

4.

Alternatívne riešenie sporov. V prípade sporu sa kupujúci môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia
sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované druhej zmluvnej strane na adresu
uvedenú v zmluvnej dokumentácii alebo na adresu, ktorú zmluvná strana písomne oznámi druhej
zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písomností. Ak nie je možné písomnosť odovzdať ani doručiť,
považuje sa za doručenú tiež dňom, kedy bola zásielka vrátená späť odosielajúcej strane ako nedoručená
resp. nedoručiteľná, bez ohľadu na dôvod nedoručenia a tiež bez ohľadu na to, či sa adresát o písomnosti
dozvedel alebo nie.

6.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo zmluvných alebo zákonných dôvodov predávajúci vráti
kupujúcemu kúpnu cenu automobilu
oproti vráteniu automobilu do priestorov prevádzkarne
predávajúceho v stave, v akom ho kupujúci od predávajúceho prevzal pri kúpe, s prihliadnutím na jeho

+

1.
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obvyklé opotrebenie od času jeho prevzatia. 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 spojené s uvedením automobilu do
takého stavu ako aj všetku škodu, ktorá s tým predávajúcemu vznikne. V tejto súvislosti si predávajúci
môže započítať svoju pohľadávku na úhradu týchto nákladov oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie
kúpnej ceny.

VII.

Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva je jediným a úplným zmluvným dojednaním a že nahrádza
akékoľvek predchádzajúce dojednania zmluvných strán ohľadne predmetu tejto zmluvy. Strany vyhlasujú,
že zmluva a všetky ostatné dokumenty tvoriace jej nedeliteľnú súčasť obsahujú všetky relevantné údaje,
ktoré si zmluvné strany poskytli pred podpisom tejto zmluvy.

2.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je protokol o skúšobnej jazde a odovzdaní automobilu, ktorý tvorí jej
prílohu č. 1.

3.

Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy, vrátane ich príloh, vyžadujú písomnú formu.

4.

Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia.

5.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, v jednom pre kupujúceho a v dvoch pre predávajúceho.

6.

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.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že zmluva a jej prílohy sú prejavom ich slobodnej
a vážnej vôle, že všetkým dojednaniam porozumeli, prípadne sa za účelom ich porozumenia obrátili na
druhú zmluvnú stranu a tá poskytla dostatočné vysvetlenie, a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:
č. 1 Protokol o skúšobnej jazde a odovzdaní automobilu
V

dňa

+

____________________________
predávajúci
Meno predajcu:

___________________________
kupujúci
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