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– OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
SPOLOČNOSTI AUKČNÉ CENTRUM S.R.O.
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Internetový portál AUKČNÉHO CENTRA s.r.o. „online dražby“ (ďalej len ako „internetový portál“)
prevádzkuje obchodná spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., IČO: 44 951 621, so sídlom:
Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 60558/B, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK10 1100
0000 0029 2783 5520 (ďalej len ako „AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.“).
Na internetovom portáli sa budú realizovať obchodné verejné súťaže v zmysle ustanovenia § 281 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy
na kúpu motorového vozidla (ďalej len ako „Kúpna zmluva“).
Predmetom Kúpnej zmluvy bude kúpa motorového vozidla zaradeného v aktuálnom zozname
ponúkaných motorových vozidiel za najvyššiu kúpnu cenu navrhnutú záujemcom.
Každá vyhlásená obchodná verejná súťaž sa uskutoční formou elektronickej Dražby
prostredníctvom online dražobného systému (ďalej len ako „Dražba“).
Účastníkom Dražby sa môže stať len registrovaný užívateľ internetového portálu.
Užívateľom internetového portálu je každá fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba –podnikateľ,
právnická osoba, ktorá sa v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaregistruje.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky alebo
používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a je
identifikovaná všeobecnými údajmi ako meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa doručenia,
telefónne číslo, e-mail.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

1.14.

Kúpne zmluvy uzatvorené medzi AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúcim a fyzickými osobami
(spotrebitelia) sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník.
Podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba definovaná podľa ust. § 2 ods. (2) Obchodného
zákonníka a ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti a je identifikovaná okrem všeobecných údajov aj obchodným
menom, sídlom, IČO, DIČ a IČ DPH.
Kúpne zmluvy uzatvorené medzi AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúcim a podnikateľmi (fyzické
osoby podnikatelia a právnické osoby) sa budú spravovať týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“).
Spotrebiteľ a podnikateľ sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločne
označujú aj ako kupujúci.
Dražba realizovaná prostredníctvom internetového portálu nie je dražbou v zmysle zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992
Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky používania internetového portálu (ďalej len „VOP“) sú
záväzné pre všetky elektronické Dražby realizované prostredníctvom internetového portálu
AUKČNÉHO CENTRA s.r.o.
VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, ak AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o./predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky
odlišné od VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP. Takto dohodnuté
podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi. Súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný
poriadok.

2. REGISTRÁCIA
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Podmienkou vstupu na internetový portál, resp. jeho ďalšie využívanie za účelom účasti na
Dražbách, je realizácia registrácie na internetovom portáli. Registrácia užívateľov na internetovom
portáli slúži výlučne na účasť na Dražbách realizovaných prostredníctvom internetového portálu, k
čomu je potrebné, za účelom sprístupnenia internetového portálu, aby sa užívatelia registrovali
prostredníctvom registračného formulára.
Registrácia na internetovom portáli je bezplatná.
V rámci registrácie je užívateľ povinný okrem údajov uvedených v článku 11 týchto VOP zadať aj
všetky povinné údaje požadované v registračnom formulári na internetovom portáli. Údaje
potrebné pre registráciu je užívateľ povinný uviesť riadne, správne, úplne a pravdivo. Súčasťou
registrácie je potvrdenie užívateľa o oboznámení sa s týmito VOP a o súhlase s nimi.
Po riadnom a úplnom zadaní údajov podľa bodu 2.3. týchto VOP spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o. a odsúhlasení týchto VOP bude užívateľovi pridelené a na ním zadanú emailovú adresu
zaslané prihlasovacie meno a heslo a výzva na zaslanie kópie/scanu dokladu totožnosti (občiansky
preukaz alebo cestový pas). V rámci registrácie je užívateľ povinný osobne doručiť alebo zaslať
spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. scan/kópiu dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo
cestovný pas).
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2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Na základe overenia poskytnutých údajov a dokladu totožnosti bude užívateľovi spoločnosťou
AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. aktivované užívateľské konto, pod ktorým sa užívateľ bude môcť zúčastniť
Dražby. Do Dražby sa môže užívateľ zapojiť, ak k úspešnému ukončeniu registrácie dôjde najneskôr
do 16:00 hod. dňa, v ktorom končí Dražba.
Každý užívateľ sa môže na internetovom portáli zaregistrovať len jedenkrát. Registrácia užívateľa
platí pre všetky Dražby realizované prostredníctvom internetového portálu, nie je možné pre každú
Dražbu vykonať samostatnú (novú) registráciu. V prípade straty alebo zabudnutia prihlasovacích
údajov k osobnému kontu, budú spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. užívateľovi na základe jeho
žiadosti pridelené nové prihlasovacie údaje.
Zmenu/aktualizáciu údajov uvedených užívateľom v registrácii môže užívateľ vykonať kedykoľvek,
priamo prostredníctvom svojej registrácie (prihlásením sa prihlasovacím menom a heslom).
AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je oprávnená podľa svojho uváženia ako aj v prípade zistenia porušenia
pravidiel registrácie, týchto VOP, ako aj právnych predpisov, registráciu užívateľa zrušiť, resp.
prístup užívateľa na internetový portál (jednotlivé Dražby) zamedziť.
Každý užívateľ je povinný chrániť svoje údaje uvedené v rámci registrácie pred zneužitím a/alebo
stratou. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. nezodpovedá za zneužitie registračných/prihlasovacích údajov
užívateľov internetového portálu zo strany tretích osôb.

3. PRIHLÁSENIE
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Prihlásenie do elektronickej Dražby bude sprístupnené iba registrovanému užívateľovi, ktorý je
schválený spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
Prihlásenie do online systému elektronickej Dražby bude možné po zadaní prihlasovacieho mena a
hesla, ktoré bolo zaslané užívateľovi pri registrácii prostredníctvom emailu z online systému.
Prostredníctvom úspešne ukončenej registrácie bude mať užívateľ, kedykoľvek po prihlásení sa
prihlasovacím menom a heslom, prehľad o všetkých dražených motorových vozidlách, Dražbách
realizovaných prostredníctvom internetového portálu a prístup do nich, ako aj kontrolu nad svojou
pozíciou v rámci Dražby, ktorej sa zúčastňuje.
AUKČNÉ CENTRUM, s.r.o. si vyhradzuje právo usporiadať Dražbu pre uzavretý okruh užívateľov. V
tomto prípade môže byť prístup niektorých užívateľov do takejto Dražby obmedzený.

4. PRIEBEH A PRAVIDLÁ ELEKTRONICKEJ DRAŽBY
4.1.
4.2.

Aktuálny zoznam ponúkaných motorových vozidiel bude zverejnený na internetovom portáli.
Jednotlivé Dražby sa budú konať podľa harmonogramu Dražieb, zverejneného na internetovom
portáli. Každá Dražba bude uverejnená na internetovom portáli a bude obsahovať najmä
a) popis Dražby a špecifikáciu konkrétneho draženého motorového vozidla,
b) dobu trvania Dražby (dátum a čas začiatku Dražby a dátum a čas ukončenia Dražby),
c) vyvolávaciu cenu,
d) výšku dražobného poplatku,
e) miesto uskladnenia,
f) dátum a čas obhliadky,
g) iné.
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Doba trvania jednotlivých Dražieb realizovaných prostredníctvom internetového portálu bude
uvedená pri Dražbe. Pre meranie doby Dražby je rozhodujúci čas systému v rámci internetového
portálu.
4.4. Všetky Dražby sú jednokolové.
4.5. Draženie sa uskutočňuje prostredníctvom licitácie. Licitáciou sa rozumie proces, keď účastníci
Dražby (ďalej tiež „dražitelia“) podávajú návrhy na uzatvorenie zmluvy na kúpu vozidla
prostredníctvom elektronického dražobného systému spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o..
4.6. Licitovať v Dražbe je možné dvomi spôsobmi, a to „postupným zvyšovaním ceny“ alebo
„stanovením maximálnej ponúkanej ceny“:
a) pri postupnom zvyšovaní ceny navyšuje dražiteľ cenu o sumu, ktorá musí byť minimálne vo
výške stanovenej spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. pre Dražbu konkrétneho vozidla
zadaním sumy a kliknutím na tlačidlo „prihodiť“,
b) pri stanovení maximálnej ceny navyšuje cenu o minimálnu predvolenú sumu, elektronický
aukčný systém automaticky vždy, keď iný účastník uskutoční vyššiu ponuku, maximálne však do
výšky stanovenej dražiteľom.
4.7. Každým podaním návrhu sú účastníci elektronickej Dražby viazaní. Cenu ponúknutú účastníkom
elektronickej Dražby nie je možné v priebehu Dražby znižovať.
4.8. V prípade ak v posledných troch (3) minútach záväznej doby trvania Dražby urobí niektorý z
účastníkov Dražby prihodenie na kúpnu cenu, automaticky sa doba Dražby predlžuje o ďalšie tri (3)
minúty.
4.9. Pri každom prihlásení účastníka Dražby na internetový portál prostredníctvom svojej registrácie,
bude mať účastník Dražby prehľad o aktuálne najvyššej cenovej pozícii, ako aj o svojej pozícii
medzi ponukami ostatných účastníkov Aukcie.
4.10. Za najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového vozidla bude považovaný návrh
toho dražiteľa, ktorý v rámci licitácie ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
4.3.

5. ZRUŠENIE DRAŽBY
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť Dražbu aj v priebehu Dražby.
AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je povinná zrušiť Dražbu, ak v priebehu Dražby došlo k zničeniu alebo
podstatnému poškodeniu alebo zmene na predmete Dražby.
Zrušením Dražby nevznikajú záujemcom nároky na náhradu svojich nákladov v zrušenej Dražby.
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je oprávnená na základe svojho uváženia vylúčiť z
elektronickej Dražby uchádzača, o ktorom sa dozvedela, že pri registrácii zadal neplatné údaje o
svojej identifikácii (napr. e - mailovú adresu, tel. č. a pod.), alebo u neho nastala okolnosť, ktorá
odôvodňuje riziko, že nebude schopný splniť svoj prípadný záväzok ako víťaz Dražby (napr. konkurz,
insolvencia, zatknutie, trestné stíhanie a pod.) alebo neposkytne spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o. potrebnú súčinnosť, resp. je komunikačne nedosiahnuteľný alebo je podozrivý z marenia
Dražby.
Vylúčenému uchádzačovi je spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oprávnená zrušiť prístupové
elektronické údaje do dražobného systému.

6. VYHODNOTENIE DRAŽBY
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6.1.
6.2.
6.3.

Po ukončení Dražby elektronický aukčný systém vyhodnotí ponuky účastníkov Dražby a určí poradie
účastníkov Dražby podľa výšky ich ponuky na cenu od najvyššej po najnižšiu.
Účastník Dražby, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu bude elektronickým aukčným systémom
označený za víťazného účastníka Dražby vo vzťahu k príslušnému motorovému vozidlu.
Motorové vozidlo, ktoré dosiahlo minimálnu požadovanú cenu bude elektronickým aukčným
systémom označené ako „predané vozidlo“. Motorové vozidlo, ktoré nedosiahlo minimálnu
požadovanú cenu bude elektronickým aukčným systémom označené ako „vozidlo predané s
výhradou“.

7. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY NA PRÍSLUŠNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO S VÍŤAZNÝM ÚČASTNÍKOM
DRAŽBY
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. najneskôr do piatich (5) pracovných dní po skončení
elektronickej Dražby rozhodne o uzatvorení Kúpnej zmluvy na príslušné motorové vozidlo s
víťazným účastníkom elektronickej Dražby a toto rozhodnutie mu oznámi prostredníctvom
elektronického aukčného systému alebo e-mailom. Súčasne zašle Kupujúcemu návrh kúpnej zmluvy
na podpis.
Kúpna zmluva medzi spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúcim a víťazným účastníkom
elektronickej Dražby, ktorej predmetom bude kúpa príslušného motorového vozidla bude
podpísaná osobne v priestoroch spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., Triblavinská 3191, 900 25
Chorvátsky Grob alebo v mieste uskladnenia motorového vozidla.
V prípade, že víťaznému účastníkovi Dražby bude spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. oznámené
rozhodnutie o uzatvorení Kúpnej zmluvy na príslušné motorové vozidlo, je víťazný účastník Dražby
povinný uhradiť kúpnu cenu motorového vozidla spolu s poplatkom za vydraženie vozidla
najneskôr v lehote podľa bodu 8.1. týchto VOP. Pokiaľ víťazný účastník Dražby v uvedenej lehote
kúpnu cenu neuhradí, má spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci právo predať motorové
vozidlo účastníkovi elektronickej Dražby, ktorý ponúkol v poradí druhú najvyššiu kúpnu cenu za
príslušné motorové vozidlo. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. na
náhradu škody, ktorá jej vznikla konaním dražiteľa, ktorý nesplnil podmienky Dražby.
Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy bude preberací protokol spísaný podľa bodu 9.5. týchto
VOP.
V prípade, ak na strane Kupujúceho vystupuje spotrebiteľ, aplikujú sa na ustanovenia Kúpnej
zmluvy a VOP ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov. V
zmysle ustanovenia tohto bodu VOP Kúpna zmluva ani VOP neobsahujú ustanovenia, ktorými by sa
Kúpna zmluva odchyľovala od zákona v neprospech spotrebiteľa, ani ustanovenia, ktorými by sa
spotrebiteľ vopred vzdával svojich práv alebo inak zhoršoval svoje zmluvné postavenie.
Kupujúci - spotrebiteľ potvrdzuje, že ho AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci oboznámil so
všetkými právami spotrebiteľa najmä nasledujúcimi: právo na výrobky a služby v bežnej kvalite,
právo na uplatnenie reklamácie, podmienky a spôsob reklamácie, kde možno reklamáciu uplatniť,
právo na náhradu škody, právo na informácie, na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických
záujmov a právo na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení
zákonom priznaných práv spotrebiteľa.
Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s ustanoveniami
Kúpnej zmluvy a VOP, pričom tieto vyjadrujú jeho skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nepodpisuje ich
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v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasí s ich obsahom a dikciou. Kupujúci potvrdzuje,
že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s VOP a spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. mu
výslovne poskytla možnosť sa k nim vyjadriť. Kupujúci potvrdzuje, že Kúpna zmluva ani VOP
neobsahujú neprijateľné podmienky/ustanovenia, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v
právach a povinnostiach.
8. KÚPNA CENA, POPLATOK ZA VYDRAŽENIE VOZIDLA A SPÔSOB PLATBY
8.1.

8.2.

8.3.

Pokiaľ bude spoločnosťou AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. rozhodnuté, že dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy
s víťazným účastníkom elektronickej Dražby, tento je povinný uhradiť kúpnu cenu motorového
vozidla a poplatok za vydraženie vozidla (podľa bodu 8.2), a to na bankový účet spoločnosti AUKČNÉ
CENTRUM s.r.o. uvedený v bode 1.1. týchto VOP najneskôr do troch (3) dní odo dňa oznámenia
tohto rozhodnutia víťaznému účastníkovi.
Poplatok za vydraženie vozidla stanovuje spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. osobitne na
jednotlivé motorové vozidlo/predmet kúpy. Konkrétna výška poplatku za vydraženie vozidla je
uvedená na internetovom portáli pri každom motorovom vozidle osobitne.
Za zaplatenie kúpnej ceny a poplatku za vydraženie vozidla sa považuje pripísanie kúpnej ceny a
poplatku za vydraženie vozidla v celom rozsahu na bankový účet spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o. uvedený v záhlaví kúpnej zmluvy.

9. OBHLIADKA, PREVZATIE VOZIDLA A NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.

Miesto, dátum a čas obhliadky motorových vozidiel, ktoré sú predmetom elektronickej Dražby sa
uskutočnia vždy podľa pokynov uvedených pri konkrétnej Dražbe.
Motorové vozidlo je výhradným vlastníctvom Predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny
spolu s poplatkom za vydraženie motorového vozidla podľa bodu 8.1. týchto VOP. Víťazný účastník
Dražby nadobúda vlastnícke právo k vydraženému motorovému vozidlu iba po úplnom zaplatení
kúpnej ceny spolu s poplatkom za vydraženie vozidla podľa bodu 8.1. týchto VOP, podpísaní kúpnej
zmluvy a to okamžikom protokolárneho prevzatia motorového vozidla.
Víťazný účastník Dražby (ďalej aj ako „Kupujúci“) má právo disponovať s motorovým vozidlom až po
odovzdaní vozidla. Do nadobudnutia vlastníckeho práva víťazným účastníkom Dražby k vozidlu bude
motorové vozidlo uskladnené u spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. alebo jej zmluvného partnera.
Kupujúci je povinný si motorové vozidlo prevziať najneskôr do siedmych (7) dní po úhrade kúpnej
ceny a poplatku za vydraženie vodidla, a to v mieste uskladnenia vozidla, ktoré nájde kupujúci v
detaile vozidla v zozname ním vydražených vozidiel, v opačnom prípade kupujúcemu môže byť
účtované parkovné vo výške 5,00 € za každý aj začatý deň.
Pri prevzatí motorového vozidla bude medzi stranami podpísaný preberací protokol.
Miestom dodania motorového vozidla je miesto, ktoré určí spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
Predmetom návrhu Kúpnej zmluvy je motorové vozidlo so všetkými súčasťami a príslušenstvom v
stave, v akom sa nachádza v okamžiku uzatvorenia Kúpnej zmluvy, vrátane všetkých prípadných
zjavných vád. Kupujúci v Kúpnej zmluve prehlási, že motorové vozidlo videl a kupuje ho v takom
stave, v akom bolo počas jeho osobnej prehliadky alebo podľa informácií o motorovom vozidle
uvedených na internetovom portáli. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. umožňuje a odporúča osobnú
prehliadku každého ponúkaného motorového vozidla. Je na užívateľovi, či danú osobnú prehliadku
vykoná alebo nie. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci nezodpovedá za následky z nevykonania
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9.8.

9.9.

osobnej prehliadky motorového vozidla užívateľom, za vady zistiteľné pri tejto prehliadke alebo za
vady zverejnené na internetovom portáli. Kupujúci v Kúpnej zmluve vyhlási, že sa s motorovým
vozidlom oboznámil a to predovšetkým s jeho technickým stavom a toto zakliknutím
tlačidla/funkcie "prihodiť" akceptuje. Kupujúci ďalej súhlasí s tým, že zakliknutím tlačidla/funkcie
"prihodiť" odsúhlasil, že sa skutočný stav motorového vozidla zjavne nelíši od stavu popísaného na
internetovom portáli.
V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu na strane kupujúceho, bez zavinenia spoločnosti AUKČNÉ
CENTRUM s.r.o., nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy kupujúcim v lehote najneskôr do piatich (5)
pracovných dní odo dňa vyzvania kupujúceho k jej uzatvoreniu, sa kupujúci zaväzuje, z titulu
náhrady vynaložených nákladov, na ich úhradu spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., náklady ktoré
sú paušálne určené vo výške 2 % z vyvolávacej ceny motorového vozidla pred jeho vydražením
kupujúcim. Uvedenú paušálnu náhradu nákladov je kupujúci povinný uhradiť na bankový účet
spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., a to bezodkladne po vyzvaní spoločnosťou písomne alebo
elektronicky e-mailom. Po márnom uplynutí lehoty na uzatvorenie Kúpnej zmluvy s kupujúcim je
spoločnosť oprávnená motorové vozidlo opäť dražiť.
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci zabezpečí zápis zmeny údajov v Evidencii
motorových vozidiel a v Technickom preukaze príslušného motorového vozidla (odhlásenie
motorového vozidla). Po zaregistrovaní zmeny údajov v Evidencii motorových vozidiel a v
Technickom preukaze doručí spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci Technický preukaz
kupujúcemu poštou alebo si ho môže kupujúci vyzdvihnúť osobne.

10. REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN
10.1. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. nezodpovedá za dočasnú nemožnosť užívateľov internetového portálu
zúčastniť sa konkrétnej Dražby v dôsledku dočasného výpadku a/alebo obmedzenia prevádzky
internetového portálu.
10.2. Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prechádza na Kupujúceho v okamihu prevzatia
motorového vozidla, na základe ktorého bude medzi stranami podpísaný preberací protokol. Ak je
Kupujúci v omeškaní s prevzatím motorového vozidla, nebezpečenstvo škody na motorovom
vozidle na neho prechádza okamihom, kedy mal motorové vozidlo prevziať.
10.3. Kupujúci týmto berie na vedomie, že predmetom Kúpnej zmluvy je ojazdené motorové vozidlo.
Kupujúci berie na vedomie, že vozidlo alebo jeho časti mohli byť v minulosti lakované, menené
alebo opravované v dôsledku vonkajšieho poškodenia alebo havárie.
10.4. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci neposkytuje záruku
za akosť tovaru; v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ záručná doba je dvanásť (12) mesiacov.
Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci však nezodpovedá za vady vzniknuté používaním
alebo opotrebením tovaru a za vady tovaru, na ktoré predávajúci kupujúceho upozornil, o ktorých
Kupujúci v čase uzavretia Kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa
Kúpna zmluva uzavrela, musel vedieť.
10.5. Kupujúci vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s motorovým vozidlom, jeho technickým a právnym
stavom, vrátane technickej dokumentácie a všetkých dokladov potrebných na užívanie a prevádzku
motorového vozidla na pozemných komunikáciách. Kupujúci si skontroloval, že výrobné číslo
karosérie (VIN), typ motora a všetka výbava motorového vozidla zodpovedá tomu, čo je uvedené v
technickom preukaze, prípadne v kúpnej zmluve. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že sa dôkladne
oboznámil s technickým stavom motorového vozidla vykonaním podrobnej prehliadky a kupujúci si
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skontroloval funkčnosť jednotlivých častí motorového vozidla, ovládacích prvkov a prvkov výbavy
motorového vozidla. Kupujúci prehlasuje, že bol predávajúcim oboznámený s obsluhou
motorového vozidla, so spôsobom jeho použitia a potrebnou údržbou.
10.6. Kupujúci bol upozornený, že predávajúci je povinný uvádzať údaje zapísané v dokladoch k vozidlu
príslušnými orgánmi štátnej správy. Kupujúci berie na vedomie, že rok výroby určený podľa VIN
(výrobné číslo karosérie) alebo dátum prvej evidencie nemusí zodpovedať dátumu prvej evidencie
uvedenému v technickom preukaze vozidla.
10.7. Kupujúci je povinný príslušné motorové vozidlo pri prevzatí s odbornou starostlivosťou riadne
skontrolovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby, najneskôr do 1 dňa po prechode
nebezpečenstva škody na tovare. Kupujúci je povinný príslušné motorové vozidlo po zaplatení celej
kúpnej ceny prevziať a to tak, že predmetné motorové vozidlo odoberie priamo osobne, alebo
prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Pokiaľ Kupujúci (alebo jeho splnomocnený zástupca)
zistí akýkoľvek rozdiel medzi technickým stavom vozidla uvedeným v preberacom protokole o
odovzdaní a prevzatí vozidla a jeho skutočným technickým stavom, je povinný o tejto skutočnosti
bezodkladne informovať spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o., a to ešte pred odberom príslušného
motorového vozidla.
10.8. Práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť v AUKČNOM
CENTRE s.r.o., ktoré je predávajúcim určenou osobou na prijímanie a vybavovanie reklamácií.
Reklamáciu kupujúci uplatňuje v AUKČNOM CENTRE s.r.o., Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky
Grob, reklamácia musí mať písomnú formu. Pri uplatnení reklamácie a za účelom jej preverenia a
posúdenia je kupujúci povinný pristaviť motorové vozidlo k obhliadke. Kupujúci je povinný podať
predávajúcemu správu o vadách tovaru formou reklamácie bez zbytočného odkladu, tzn. do troch
(3) dní po tom, čo kupujúci vady zistil alebo mal zistiť pri prehliadke tovaru.
10.9. Ak sa jedná o vady, za ktoré predávajúci podľa zmluvy nesie zodpovednosť a je reklamované riadne
a včas, má kupujúci nárok na odstránenie vád najneskôr do tridsať (30) dní od pristavenia vozidla.
Pokiaľ predávajúci neodstráni vady v stanovenej lehote, alebo ak ide o vady, ktoré nemožno
odstrániť a ktoré bránia tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez vady, má kupujúci
nárok na odstúpenie od zmluvy alebo na primeranú zľavu. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak
ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave
alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
10.10. Spoločnosť AUKČNÉ CENTRUM s.r.o./predávajúci rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu a
o výsledku reklamácie bude informovať Kupujúceho prostredníctvom elektronickej
pošty/telefonicky/písomne. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť oprávnenú reklamáciu bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do tridsať (30) dní odo dňa pristavenia vozidla Kupujúcim k obhliadke,
pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak.
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.1. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. je správcom osobných údajov Záujemcov/Kupujúcich podľa článku 4, bod
7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej len „GDPR“). AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. sa zaväzuje
spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov.
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11.2. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej
fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo
nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje,
online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú,
fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej
osoby.
11.3. Pri registrácií sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné zaregistrovanie záujemcu na
internetovom portáli Online dražby (najmä meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
rodné číslo e-mail, telefónne číslo a iné). Účelom spracúvania osobných údajov je zapojenie sa
záujemcov do obchodných verejných súťaží v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového
vozidla, a to vo forme obchodnej verejnej súťaže, ktorá sa uskutočňuje formou elektronickej dražby
prostredníctvom online dražobného systému.
11.4. Záujemca o kúpu vozidla na Dražbe, ktorý je fyzickou osobou, je povinný pri registrácii oznámiť
spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
dátum narodenia a rodné číslo, číslo telefónu a emailovú adresu. Následne po zaregistrovaní
a pridelení prihlasovacieho mena a hesla, je záujemca povinný poskytnúť spoločnosti AUKČNÉ
CENTRUM s.r.o. kópiu/scan dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), a to
zaslaním spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. poštou, e-mailom alebo doručením osobne do sídla
spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. Kópia dokladu totožnosti slúži spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o. výlučne za účelom skutočnej identifikácie Záujemcu a pre zmluvné účely. Bezodkladne po
overení totožnosti Záujemcu, bude kópia/scan dokladu totožnosti Záujemcu zlikvidovaná
skartovaním.
11.5. Záujemca, ktorý sa chce registrovať na internetovom portáli Online dražby je pred registráciou
v Dražbe (pred odoslaním registračného formuláru) povinný udeliť spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM
s.r.o. súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu a za účelom špecifikovaným
v predchádzajúcich bodoch VOP, a to zaškrtnutím políčka „Súhlas so spracovaním osobných údajov“
(ďalej len ako „Súhlas“), kde sa súčasne nachádza celý text súhlasu, ktorý Záujemca udeľuje
spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. so spracovaním jeho osobných údajov. V Súhlase sú uvedené
všetky náležitosti súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, ako rozsah a účel
spracúvania osobných údajov, identifikačné údaje prevádzkovateľa ako aj zodpovednej osoby, doba
platnosti súhlasu, ako aj všetky práva dotknutej osoby, ktoré jej vyplývajú z dôvodu poskytnutia
Súhlasu.
11.6. Záujemca nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou
požiadavkou na registráciu Záujemcu na internetovom portáli Online dražby a bez poskytnutia
Súhlasu nie je možné vykonať registráciu Záujemcu na internetovom portáli Online dražby.
11.7. Záujemca môže, ale nemusí spoločnosti AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. udeliť súhlas na spracúvanie
osobných údajov na účely Marketingu, a to zaškrtnutím políčka „Súhlas s použitím na marketingové
účely“, kedy v uvedenom prípade marketingové účely zahŕňajú zasielanie marketingových
emailov/správ a reklamných informácií. Udelenie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na
marketingové účely je dobrovoľné a nie je podmienkou pre vykonanie registrácie Záujemcu na
internetovom portáli Online dražby.
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12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Vo veciach neupravovaných týmito VOP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a
Občianskeho zákonníka.
12.2. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP z akýchkoľvek dôvodov stalo neplatným alebo
neúčinným, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ich ostatných častí.
12.3. Akékoľvek odchýlky od týchto VOP sú prípustné a platia iba vtedy, ak sa o nich zmluvné strany
výslovne písomne dohodli.
12.4. Podaním ponuky na kúpu motorového vozidla na internetovom portáli účastník potvrdzuje, že sa s
týmito VOP oboznámil a zaväzuje sa pri účasti na elektronickej Dražbe nimi riadiť. Účastník
vyhlasuje, že ustanovenia týchto VOP akceptuje, sú mu jasné a zrozumiteľné a tieto sa zaväzuje
dobrovoľne plniť.
12.5. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočniť zmeny týchto VOP. Nové znenie VOP
nadobudne platnosť a účinnosť okamihom ich uverejnenia na internetovom portáli, pokiaľ v novom
znení nebude uvedený neskorší dátum účinnosti. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. odporúča užívateľom
internetového portálu pravidelne sa oboznamovať so znením VOP. V prípade, ak bude užívateľ
pokračovať v užívaní internetového portálu, t. j. bude sa zúčastňovať Dražieb realizovaných
prostredníctvom internetového portálu aj po účinnosti vykonaných zmien VOP, účasť v Dražbe sa
bude považovať za súhlas s novým znením VOP.
12.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5. 2018.
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