Kúpna zmluva č.:
(ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obchodné meno:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Sídlo:
Zápis:
Štatutár:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvare IBAN):

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
44 951 621
2022906336
SK2022906336
Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
32167/B
Petr Plevač
Tatra banka, a.s.
SK95 1100 0000 0029 2690 8513

(ďalej len „AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.“ alebo „predávajúci“)
Kupujúci:
Meno a priezvisko (obchodné meno):
Bydlisko (sídlo):
Dátum narodenia, rodné číslo (IČO):
Číslo obč. preukazu (DIČ, IČ DPH):
Tel. číslo:
E-mail:
(ďalej len „kupujúci“)
(predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“)
Článok II.
Predmet kúpy
Značka a typ vozidla:
Druh vozidla:
Farba:
Číslo karosérie (VIN):
EČ:
Dátum prvej evidencie podľa TP:
Zvláštne označenie vozidla:
Odovzdané doklady:
Iné záznamy:
(ďalej len „predmet kúpy“ alebo „motorové vozidlo“)

Článok III.
Úvodné ustanovenia
1. Kupujúci ako účastník obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na
kúpu motorového vozidla vyhlásenej a uskutočnenej predávajúcim v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„obchodná verejná súťaž“), uzatvára ako účastník s najvhodnejším návrhom na uzavretie kúpnej
zmluvy (ďalej len „víťazný účastník“) s predávajúcim túto kúpnu zmluvu.
2. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený predať predmet kúpy formou obchodnej verejnej súťaže
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na kúpu motorového vozidla a uzatvoriť kúpnu
zmluvu.
Článok IV.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný
v čl. II tejto zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho
zaplatiť za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu v súlade s čl. V tejto zmluvy.
Článok V.
Kúpna cena a splatnosť kúpnej ceny
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy vo výške ………. EUR (slovom:
………. eur) (ďalej len „kúpna cena“).
2. Kupujúci si je vedomý, že kúpna cena zodpovedá stavu, veku a opotrebeniu predávaného
motorového vozidla.

3. Pri predaji predmetu kúpy formou obchodnej verejnej súťaže (elektronickej dražby) je kúpna cena
splatná najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia
predávajúceho o uzavretí kúpnej zmluvy kupujúcemu ako víťaznému účastníkovi obchodnej
verejnej súťaže na e-mailovú adresu uvedenú pri registráciii do obchodnej verejnej súťaže
(elektronickej dražby) kupujúcim ako účastníkom obchodnej verejnej súťaže. Písomnosť zaslaná
kupujúcemu elektronicky prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú do troch (3)
kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, a to aj vtedy, ak si ju neprečítal.
4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Za zaplatenie kúpnej ceny sa považuje pripísanie kúpnej ceny v celom rozsahu na bankový účet
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Článok VI.
Dodanie predmetu kúpy a doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy
1. Miestom dodania predmetu kúpy - motorového vozidla je miesto, kde je motorové vozidlo
uskladnené (informácia o mieste uskladnenia sa nachádza na internetovom portáli spoločnosti

AUKČNÉ CENTRUM s.r.o. pri konkrétnom motorovom vozidle) (ďalej len „miesto
uskladnenia“).
2. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie
a užívanie motorového vozidla špecifikovaného v čl. II. tejto zmluvy. Všetky doklady uvedené
v čl. II tejto zmluvy sú kupujúcemu k dispozícii pri podpise tejto zmluvy.
3. Kupujúci vyhlasuje, že si všetky doklady uvedené v čl. II tejto zmluvy pred podpisom zmluvy
riadne skontroloval. Nakoľko predávajúci podľa čl. IX. ods. 3 tejto zmluvy zabezpečuje
odhlásenie motorového vozidla z predchádzajúceho držiteľa v evidencii vozidiel, zmluvné strany
sa dohodli, že predávajúci doručí kupujúcemu všetky doklady, ktoré prevzal za účelom odhlásenia
motorového vozidla do siedmych (7) kalendárnych dní po vykonaní odhlásenia motorového
vozidla.
Článok VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody na predmete kúpy
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením kúpnej ceny spolu
v súlade s čl. V tejto zmluvy.
2. Kupujúci má právo disponovať s predmetom kúpy až nadobudnutím vlastníckeho práva
k predmetu kúpy. Do nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim bude predmet
kúpy uskladnený na príslušnom mieste uskladnenia v súlade s čl. VI, ods. 1 tejto zmluvy.
3. Kupujúci je povinný si motorvé vozidlo prevziať osobne, alebo prostredníctvom splnomocneného
zástupcu na mieste uskladnenia motorového vozidla, a to najneskôr do siedmich (7) kalendárnych
dní odo dňa úplného zaplatenia kúpnej ceny. V opačnom prípade bude kupujúcemu účtovaný
poplatok za parkovné vo výške 5,- EUR za každý začatý deň.
4. Pri prevzatí predmetu kúpy kupujúcim sú zmluvné strany povinné podpísať preberací protokol
o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla.
5. V momente prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, nebezpečenstvo škody na predmete kúpy
prechádza na kupujúceho. Ak kupujúci poruší túto zmluvu tým, že neprevezme predmet kúpy od
predávajúceho včas, hoci mu predávajúci umožnil riadne a včas s predmetom kúpy nakladať,
nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho v momente porušenia zmluvy.
Článok VIII.
Vady predmetu kúpy a nároky z vád predmetu kúpy
1. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu kúpy alebo je so súhlasom vlastníka oprávnený
s ním nakladať, že predmet kúpy nie je v čase prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy
zaťažený právom tretej osoby, najmä nie je zaťažený žiadnym záložným alebo zádržným právom,
ktoré by bolo podľa právneho poriadku účinné voči kupujúcemu, a ktoré by obmedzovalo voľnú
dispozíciu s predmetom kúpy a jeho riadne užívanie kupujúcim.
2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neposkytuje záruku za akosť; v prípade, ak je
kupujúcim spotrebiteľ (t.j. spĺňa podmienky ustanovené príslušnými právnymi predpismi SR,

v dôsledku ktorých sa na neho hľadí ako na konečného spotrebiteľa / slabšiu stranu), záručná doba
je 12 mesiacov.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté používaním alebo opotrebením predmetu kúpy a za
vady predmetu kúpy, na ktoré predávajúci kupujúceho upozornil, o ktorých kupujúci v čase
uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel
vedieť.
4. Kupujúci je povinný motorové vozidlo pri prevzatí s odbornou starostlivosťou riadne skontrolovať
sám alebo prostredníctvom tretej osoby, najneskôr do jedného dňa po prechode nebezpečenstva
škody na predmete kúpy.
5. Ak kupujúci alebo jeho splnomocnený zástupca na prevzatie motorového vozidla pri prevzatí
motorového vozidla 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 predávajúceho, a to ešte pred odberom
motorového vozidla.
6. Práva zo zodpovednosti za vady predmetu kúpy je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho.
Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o vadách predmetu kúpy formou reklamácie
bez zbytočného odkladu, t.j. do troch (3) kalendárnych dní po tom, čo kupujúci vady zistil alebo
mal zistiť pri prehliadke predmetu kúpy. Reklamáciu kupujúci uplatňuje v sídle predávajúceho:
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
u predávajúceho k obhliadke.
7. Ak sa jedná o vady, za ktoré predávajúci podľa tejto zmluvy zodpovedá a motorové vozidlo je
reklamované riadne a včas, má kupujúci nárok na odstránenie vád motorového vozidla najneskôr
do tridsať (30) kalendárnych dní od pristavenia motorového vozidla k obhliadke podľa odseku 6
tohto článku zmluvy. O výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho prostredníctvom
elektronickej pošty/telefonicky/písomne. Pokiaľ predávajúci neodstráni vady v stanovenej lehote,
alebo ak ide o vady, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby mohol byť predmet kúpy
riadne užívaný ako bez vady, má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy alebo na primeranú
zľavu. Rovnako platí, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád predmet kúpy riadne užívať.
Článok IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Kupujúci vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s technickým a právnym stavom motorového vozidla,
vrátane technickej dokumentácie a všetkých dokladov potrebných na užívanie a prevádzku
motorového vozidla na pozemných komunikáciách. Kupujúci skontroloval, že výrobné číslo
karosérie (VIN), typ motora a všetka výbava motorového vozidla zodpovedajú údajom uvedeným
v technickom preukaze, prípadne v kúpnej zmluve. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že sa dôkladne
oboznámil s technickým stavom motorového vozidla vykonaním podrobnej prehliadky a že
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.

6. Kupujúci berie na vedomie, že predmetom kúpy je ojazdené motorové vozidlo (použité motorové
vozidlo). Kupujúci berie na vedomie, že motorové vozidlo alebo jeho časti mohli byť v minulosti
lakované, menené alebo opravované v dôsledku vonkajšieho poškodenia alebo havárie. Stav
motorového vozidla súvisiacimi s úpravami alebo opravami motorového vozidla je súčasťou
prebereacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla, ktorý sú v súlade
s ustanovením odseku 4, čl. VII tejto zmluvy, zmluvné strany povinné podpísať pri prevzatí
motorového vozidla kupujúcim / ním splnomocneným zástupcom na prevzatie motorového
vozidla.
2. 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 motorového vozidla.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci zabezpečí odhlásenie motorového vozidla
z predchádzajúceho držiteľa v evidencii vozidiel. Všetky náklady spojené s odhlásením
motorového vozidla znáša predávajúci.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1.

Kupujúci vyhlasuje, že sa aktívne podieľal na tvorbe obsahu zmluvy a jej súčastí a tento mohol pri
uzatváraní zmluvy individuálne ovplyvniť.

2.

Kupujúci týmto dobrovoľne udeľuje predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov
kupujúceho, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení a taktiež k priraďovaniu ďalších údajov a informácií k týmto
údajom, na účely vedenia evidencie uskutočnených obchodov, poskytovaní ďalších služieb
súvisiacich s výkupom, predajom, leasingom, poistením servisom motorových vozidiel, ako aj na
účely ponúkania nových produktov a služieb kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený sprístupniť
tieto údaje na ten istý účel aj iným podnikateľským subjektom, s ktorými predávajúci spolupracuje
v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Súhlas je udelený na dobu neurčitú a je možné ho odvolať
iba písomne, pričom odvolanie musí byť preukázateľne doručené predávajúcemu. Súhlas zanikne
v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

3.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých jeden obdrží kupujúci a jeden
predávajúci.

5.

Akékoľvek zmeny, doplnky alebo dodatky k tejto zmluvy môžu byť urobené len v písomnej forme
a po predchádzajúcom vzájomnom prerokovaní a následnom podpise oboma zmluvnými stranami,
čím sa tieto zmeny doplnky alebo dodatky stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak ich
výslovného súhlasu s celým jej obsahom, ako prejavu svojej slobodnej , vážnej, určitej a pravej
vôle, ako aj prejavu, že zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým
mravom a nebola uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok alebo v tiesni, ju vlastnoručne
podpisujú.

V Bratislave, dňa ……….

..................……….........………….
za predávajúceho

..................……….........………….
ze kupujúceho

