Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AUTOS KMEŤ, spol. s r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy , kedy na
jednej strane je spoločnosť
AUTOS KMEŤ, spol. s r.o., so sídlom Nový svet 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36046698, IČ DPH: SK2020094769,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 6935/S
ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci. VOP sú vydané v súlade s ust. § 273 Obchodného zákonníka a sú pre účastníkov
zmluvného vzťahu záväzné. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.Predmet
1.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednané motorové vozidlo s príslušenstvom a doplnkami, ktoré si zákazník
objednal (ďalej len „MV“ alebo „vozidlo“) v dohodnutom termíne a previesť na neho vlastnícke právo k vozidlu v súlade s touto
zmluvou a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, t.j. za vozidlo zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a MV od
predávajúceho prevziať v lehote, ktorú určí predávajúci v závislosti od informácie od dodávateľa vozidiel.

2. Termín a miesto plnenia
2.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu MV podľa termínu definovaného v kúpnej zmluve.
2.2 Miestom dodania vozidla, ak nebolo v kúpnej zmluve dohodnuté inak, je sídlo predávajúceho.
2.3 Predávajúci sa zaväzuje najmenej 3 dni pred dodaním vozidla zo strany dodávateľa písomne oznámiť kupujúcemu individuálne
údaje o vozidle a termín, kedy si môže kupujúci vozidlo prevziať. Presný čas dodania určí predávajúci na základe údajov
dodávateľa.
2.4 Predávajúci nie je povinný odovzdať kupujúcemu vozidlo pred zaplatením plnej kúpnej zmluvy, resp. všetkých dohodnutých
poplatkov.
2.5 Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť na strane predávajúceho sú prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle –
predovšetkým prekážky súvisiace s dodaním vozidla od dodávateľa vozidiel, alebo z dôvodu neudelenia úradného povolenia,
o ktoré požiadal v súvislosti s plnením svojho záväzku. Lehota určená na plnenie záväzku predávajúceho sa predlžuje o dobu
trvania tejto prekážky. Predávajúci je povinný túto skutočnosť/prekážku oznámiť bezodkladne po jej zistení kupujúcemu.
2.6 Povinnosť predávajúceho dodať vozidlo kupujúcemu je splnená tým, že kupujúcemu umožní s vozidlom nakladať na
dohodnutom mieste /3.2/ a v dohodnutom termíne.
2.7 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať súčasne s vozidlom kupujúcemu doklady potrebné na užívanie vozidla /návod na požívanie,
servisná knižka, zoznam autorizovaných servisov/.
2.8 Pokiaľ kupujúci neprevezme predávané vozidlo do desiatich dní od vyzvania predávajúceho, je kupujúci povinný zaplatiť
predávajúcemu všetky súvisiace náklady, vrátane skladného vo výške 3,- EUR za každý deň omeškania.

3. Cena a platobné podmienky
3.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že predávajúci predáva a kupujúci kupuje MV za kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve.
3.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške najneskôr pri prevzatí vozidla.
3.3 Kupujúci sa zaväzuje, že v dohodnutom termíne – uvedenom v kúpnej zmluve zaplatí dohodnutý preddavok – zálohovú
platbu. Kupujúci si je týmto vedomý toho, že oneskorením sa so zaplatením preddavku sa môže predĺžiť termín dodania vozidla.
Predávajúci ma právo od zmluvy odstúpiť, ak si kupujúci svoju povinnosť zaplatiť dohodnutý preddavok nesplnil ani v dodatočnej
lehote, ktorú mu predávajúci určil s upozornením, že inak predávajúci od zmluvy odstúpi.
3.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zvyšnú časť dohodnutej kúpnej ceny najneskôr pri prevzatím vozidla, a to na základe konečnej
faktúry predávajúceho. Pri porušení povinnosti kupujúceho podľa tohto ustanovenia, je kupujúci povinný, pokiaľ to predávajúci
vyžaduje, uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z kúpnej ceny vozidla. Uhradením zmluvnej pokuty zo strany
kupujúceho nezaniká právo predávajúceho domáhať sa náhrady škody, ktorá porušením povinnosti na strane kupujúceho vznikla.
Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak si kupujúci nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci
určil s upozornením, že inak od zmluvy odstúpi.
3.5 Kupujúci sa zaväzuje, berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak predávajúci odstúpi od zmluvy z dôvodu uvedeného
v predchádzajúcom bode 3.4, a rovnako v prípade, ak od zmluvy odstúpi kupujúci, kupujúcim uhradený preddavok prepadá bez
nároku na jeho vrátenie.

3.6 V prípade, ak sa náklady na zaobstaranie vozidla na strane predávajúceho zvýšia z dôvodu zmien colných, daňových alebo
iných predpisov platných v SR oproti stavu ku dňu podpisu zmluvy, je predávajúci povinný oznámiť uvedenú skutočnosť
bezodkladne kupujúcemu. Ak kupujúci so zvýšenou kúpnou cenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade sa
nebudú na odstúpenie kupujúceho vzťahovať ust. bodu 3.5 VOP o zadržaní uhradeného preddavku. Ak kupujúci oznámi
predávajúcemu, že súhlasí s novo stanovenou kúpnou cenou, je povinný ju riadne a včas v zmysle ustanovení VOP a kúpnej
zmluvy predávajúcemu uhradiť.

4. Prechod vlastníckeho práva
4.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k vozidlu až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny v súlade s kúpnou zmluvou.

5. Nebezpečenstvo škody na vozidle
5.1 Nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na kupujúceho od momentu jeho prevzatia kupujúcim, alebo od momentu, keď
ho predajca v prospech kupujúceho odovzdá na prepravu prvému dopravcovi.

6. Zodpovednosť za vady a záruka
6.1 Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za vady vozidla počas trvania záručnej doby v zmysle záručných podmienok na
automobily SUBARU 3 roky (36 mesiacov) s obmedzením počtu najazdených km, a to na 100 000 km od okamihu prevzatia
vozidla, 12 rokov na karosériu vozidla proti korózií (okrem miest, ktoré neboli mechanicky alebo inak poškodené); pokiaľ je na
niektorej časti vozidla, na dokladoch spolu s ním dodávaných alebo na vozidle samotnom vyznačený kratší interval záručnej doby,
platí táto kratšia záručná doba.
6.2 Kupujúci je pri preberaní vozidla povinný dôkladne si prezrieť vozidlo v prítomnosti zástupcu predávajúceho a preveriť si jeho
kompletnosť, funkčnosť a bezzávadnosť. Po tomto úkone spíšu zmluvné strany preberací protokol.
6.3 Ak je dodaním vozidla, ktoré ma vady, porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci: ak je vada na vozidle
opraviteľná, žiadať odstránenie vady opravou inak požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
6.4 Kupujúci je po prevzatí vozidla povinný všetky zistené vady vozidla oznámiť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu
SUBARU bez zbytočného odkladu.
V prípade reklamácií musí vady popísať a uviesť, ako sa prejavujú.
6.5 V prípade zistenia vady na vozidle, nie je kupujúci oprávnený automobil ďalej používať a je povinný ho dopraviť do
autorizovaného servisu predávajúceho.
6.6 Zodpovednosť za vady vozidla zaniká aj pred uplynutím záručnej doby, ak: sa na vozidle nevykoná pravidelná prehliadka
autorizovaným servisom SUBARU, predpísaná výrobcom vždy po najazdení stanoveného počtu km uvedeného v servisnej knižke
alebo ak bol na vozidle vykonaný akýkoľvek zásah neautorizovaným servisom SUBARU, prípadne boli vo vozidle použité kvapaliny
a oleje, ktoré nezodpovedajú predpisom a normám výrobcov, alebo ak bolo vozidlo mechanicky alebo inak poškodené, alebo ak
bolo vozidlo používané na iný účel, než ako bolo určené, alebo ak bolo vozidlo vystavené pôsobeniu prostredia, pre použitie v
ktorom nie je určené alebo ak bolo vozidlo používané v rozpore s predpísaným návodom na použitie.
6.7 Predávajúci nezodpovedá za poškodenie vozidla, ak tieto boli spôsobené po prevzatí vozidla kupujúcim a vznikli bez zavinenia
predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na zhoršenie vlastností vozidla alebo poškodenie, ktoré bolo spôsobené kupujúcim alebo
treťou osobou neodborným zaobchádzaním s vozidlom, opravou vykonanou neautorizovaným servisom alebo iným zásahom
neautorizovaného servisu, napr. zhodnotenie (vylepšením) vozidla napr. montážou autorádia, alebo zvýšením výkonu, montážou
autotelefónu atď. bez predchádzajúceho súhlasu a súčinnosti s predávajúcim, alebo nedodržaním pokynov na užívanie a
starostlivosť o vozidlo, uvedených v príslušných dokladoch, ktoré kupujúci obdržal od predávajúceho spolu s vozidlom.
6.8 Záručný a pozáručný servis vozidla zabezpečujú výhradne autorizované značkové opravovne, ktoré sú uvedené v zozname
autorizovaných opravovní. Kupujúci je povinný znášať obmedzenie možnosti užívať vozidlo na nevyhnutný čas spojený s
vykonávaním záručného a pozáručného servisu.

7. Bezpečnosť a ochrana informácií
7.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a
marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod.. Predávajúci postupuje tak, aby
subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred
neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne
kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané
a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov,
v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na
účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho, a to na dobu 3 rokov, alebo
do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu AUTOS KMEŤ, spol. s r.o., Nový svet 30,

974 01 Banská Bystrica. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická zaslaná na e-mailovú adresu:
info@novy-svet.sk.
8. Záverečné ustanovenia
8.1 Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu (podľa týchto VOP) nemá vplyv skutočnosť, že porušenie povinnosti nebolo zavinené.
Zmluvná strana je oprávnená (okrem zmluvnej pokuty) požadovať v plnej výške náhradu škody spôsobenú porušením povinností,
na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah, ktorý vznikol uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú
tieto VOP sa, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, spravuje Obchodným zákonníkom (zák.č.513/1991 Zb.).
8.3 Zmena kúpnej zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
8.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu
8.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Kupujúci bol riadne oboznámený so všeobecnými
zmluvnými podmienkami čo potvrdzuje svojím podpisom.

V Banskej Bystrici , dňa 01.01.2016

