VŠEOBECNÉ

OBCHODNÉ PODMIENKY

PRE VÝKUP MOTOROVÝCH VOZIDIEL,
NÁHRADNÝCH DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA

Spoločnosť Auto Palace Bratislava s. r. o. za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z
kúpnej zmluvy pre výkup motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva uzatváranej s osobami ponúkajúcimi
uvedený tovar na predaj, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky.
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť Auto Palace Bratislava s. r. o., so sídlom Vajnorská 136/C, 831 04
Bratislava, IČO: 17 320 712, IČ DPH: SK2020312470, spoločnosť s ručením
obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vlož. č.: 1196/B (ďalej len „Kupujúci“), sa v rámci svojej
podnikateľskej činnosti zaoberá tiež výkupom tovaru - použitých (ojazdených)
motorových vozidiel (ďalej len „Vozidlo“), ako aj náhradných dielov,
doplnkov a príslušenstva pre motorové vozidlá (ďalej spoločne len
„Príslušenstvo“), za účelom ich ďalšieho predaja.
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „ VOP“) majú povahu
obchodných podmienok v zmysle ust. § 273 zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“),
upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi právnickými osobami alebo
fyzickými osobami a Kupujúcim v rámci výkupu Tovaru Kupujúcim a vzťahujú
sa na všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi zákazníkom - fyzickou osobou
alebo právnickou osobou na jednej strane (ďalej len „Zákazník“) a
Kupujúcim na druhej strane.
Tieto VOP sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Zákazníkom
ako predávajúcim a Kupujúcim v akejkoľvek forme (Predávajúcim potvrdená
objednávka Kupujúceho, Kupujúcim potvrdená ponuka Predávajúceho,
individuálna kúpna zmluva, rámcová kúpna zmluva), na základe ktorej
Zákazník predáva Kupujúcemu tovar (ďalej len „Zmluva“). Predávajúcim
podľa Zmluvy je Zákazník označený ako predávajúci v Zmluve (ďalej len
„Predávajúci“).
Platné
VOP
sú
zverejnené
na
webovom
sídle
Kupujúceho:
http://www.autopalacebratislava.sk/ (ďalej len „Webové sídlo“) a v každej
prevádzkarni Kupujúceho. V prípade rozporu VOP zverejnených na Webovom
sídle a VOP zverejnených v prevádzkarni Kupujúceho je rozhodujúce znenie
VOP zverejnené na Webovom sídle.
VOP sú pre Zákazníka a Kupujúceho záväzné od okamihu uzavretia Zmluvy,
pričom VOP upravujú práva a povinnosti Zákazníka a Kupujúceho týkajúce sa
predaja tovaru Kupujúcemu, ktoré nie sú v Zmluve osobitne upravené. Ak
Zákazník a Kupujúci v jednotlivých prípadoch podľa Zmluvy dojednali
podmienky týkajúce sa predaja tovaru odlišne od týchto VOP, zmluvný vzťah
medzi Zákazníkom a Kupujúcim sa bude v tých častiach, ktoré sú Zmluvou
dojednané odlišne od týchto VOP, prednostne spravovať ustanoveniami
Zmluvy.
Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu osobitnej písomnej
kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, okamihom potvrdenia prijatia
objednávky Kupujúceho Predávajúcim alebo potvrdením prijatia ponuky
Predávajúceho Kupujúcim.
Zmluva sa uzatvára podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré
vzniknú zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na
práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú Zmluvou alebo VOP osobitne
upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmluvný vzťah založený Zmluvou je na základe dohody zmluvných strán v
zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka obchodným záväzkovým právnym
vzťahom. V prípade, ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle príslušných
právnych predpisov, na právny vzťah Zákazníka a Kupujúceho sa prednostne
použijú ust. § 52 až § 54 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) upravujúce spotrebiteľské
zmluvy.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k hnuteľnej veci
špecifikovanej v Zmluve z Predávajúceho na Kupujúceho. Predávajúci sa na
základe Zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu a Kupujúci sa zaväzuje od
Predávajúceho kúpiť tovar špecifikovaný v Zmluve, ktorým je Vozidlo alebo
Príslušenstvo (ďalej spoločne len „Tovar“).
Predávajúci sa na základe Zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný
Tovar v dohodnutom čase a mieste plnenia. Kupujúci sa na základe Zmluvy
zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
Tovaru uvedenú v Zmluve a prevziať Tovar v dohodnutom čase a na
dohodnutom mieste.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Výška dohodnutej kúpnej ceny Tovaru (ďalej len „Kúpna cena“) je
špecifikovaná v Zmluve.
Ak je Predávajúci platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle
príslušných právnych predpisov, kúpna cena Tovaru uvedená v Zmluve
zahŕňa aj DPH vo výške určenej príslušným právnym predpisom.
Ak Zmluva neurčuje inak, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu
cenu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v Zmluve, a
to najneskôr do 14 (štrnástich) dní od prevzatia Tovaru Kupujúcim. Na
čiastku Kúpnej ceny vyplácanú Predávajúcemu môže Kupujúci vystaviť
Predávajúcemu dobropis.

3.4.

V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny alebo
akejkoľvek jej časti vrátane Preddavku, má Predávajúci nárok na zaplatenie
úrokov z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom.
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DODANIE A ODOVZDANIE TOVARU
Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo z pokynov Kupujúceho
nevyplýva niečo iné, je dohodnutým miestom dodania a odovzdania Tovaru
Kupujúcemu prevádzkareň Kupujúceho, v ktorej sa uzavrela Zmluva (ďalej
len „Miesto dodania“). Ak má Predávajúci odoslať Tovar na iné miesto,
Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu v čase dodania na určené iné
miesto. Ak sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodli inak, náklady
spojené s prepravou a odovzdaním Tovaru znáša Predávajúci.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Tovar Kupujúcemu pri uzavretí Zmluvy.
O odovzdaní a prevzatí Tovaru, ktorým je Vozidlo, bude spísaný písomný
záznam (preberací protokol) podpísaný Predávajúcim a Kupujúcim.
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PREVOD
VLASTNÍCKEHO
PRÁVA
A
PRECHOD
NEBEZPEČENSTVA ŠKODY
Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho uzavretím Zmluvy.
Nebezpečenstvo škody na Tovare, vrátane škody spôsobenej náhodnou
skazou alebo zhoršením Tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom
prevzatia Tovaru Kupujúcim.

6.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá za to, že oboznámil Kupujúceho so
všetkými existujúcimi vadami, poruchami alebo inými nedostatkami Tovaru.
6.2. Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávneným vlastníkom
Tovaru, ktorý nadobudol riadnym spôsobom, v súlade so zákonom a
ostatnými právnymi predpismi a právo Predávajúceho nakladať s Tovarom
nebolo nijakým spôsobom obmedzené.
6.3. Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá za to, že Tovar nemá žiadne právne vady,
najmä nebol odcudzený tretej osobe, ani nepochádza z inej trestnej činnosti,
na Tovare neviazne žiadne záložné právo, iná ťarcha alebo iné právo tretej
osoby a Tovar nie je predmetom leasingového, nájomného alebo užívacieho
vzťahu podľa trvajúcej (dosiaľ neukončenej) zmluvy.
6.4. Predávajúci zodpovedá za faktické vady Tovaru, ktoré má Tovar v okamihu
prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za
vady Tovaru, na ktoré Kupujúceho výslovne upozornil pred uzavretím Zmluvy.
6.5. Predávajúci a Kupujúci sa výslovne dohodli, že lehota pre podanie správy
Predávajúcemu o vadách Vozidla vyplývajúca z ust. § 428 ods. 1 Obchodného
zákonníka sa predlžuje na 6 (šesť) mesiacov odo dňa, kedy Kupujúci vadu
zistil. Kupujúci je však povinný podať Predávajúcemu správu o vadách
Vozidla najneskôr do 1 (jedného) roka odo dňa odovzdania Vozidla
Kupujúcemu. To neplatí v prípade právnych vád Vozidla, kedy je Kupujúci
povinný podať Predávajúcemu správu o vadách Vozidla do 6 (šiestich)
mesiacov odo dňa, kedy Kupujúci vadu zistil; ustanovenie § 428 ods. 1 písm.
b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužije.
6.6. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne u Predávajúceho.
6.7. V prípade akejkoľvek vady Tovaru, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má
Kupujúci podľa svojho vlastného uváženia právo (i) požadovať odstránenie
vady opravou Tovaru, ak sú vady odstrániteľné, alebo (ii) požadovať
primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo (iii) právo odstúpiť od Zmluvy.
6.8. V prípade, ak si Kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady Tovaru opravou
Tovaru, je Predávajúci povinný na vlastné náklady obstarať opravu Tovaru
tak, aby bola vada Tovaru odstránená bezodkladne, najneskôr však do 20
(dvadsiatich) dní odo dňa oznámenia vady a výzvy na opravu Tovaru. Ak
Predávajúci vadu neodstráni v uvedenej lehote, Kupujúci má právo zmeniť
uplatnený nárok z vád Tovaru a požadovať primeranú zľavu z Kúpnej ceny
alebo má právo odstúpiť od Zmluvy.
6.9. Ak sú vady Tovaru odstrániteľné, nárok na zľavu z Kúpnej ceny zodpovedá
výške nevyhnutných a účelne vynaložených nákladov Kupujúceho na
odstránenie vady Tovaru, ktorej sa uplatnený nárok na poskytnutie zľavy
týka. Ak ide o neodstrániteľné vady Tovaru, nárok na zľavu z Kúpnej ceny
zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal Tovar bez vady
a hodnotou, ktorú mal Tovar s vadami v čase uzavretia Zmluvy.
6.10. Ak si Kupujúci uplatní u Predávajúceho nárok na zľavu z Kúpnej ceny,
Predávajúci je povinný zaplatiť Kupujúcemu uplatnenú sumu zľavy do 20
(dvadsiatich) dní odo dňa oznámenia vady a výzvy na poskytnutie zľavy.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v prípade, ak omeškanie Predávajúceho
so zaplatením uplatnenej zľavy z Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti
presiahne 7 (sedem) dní, Kupujúci má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý ďalší deň omeškania. Právo
Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy tým nie je dotknuté.
6.11. Uplatnením nároku z vád Tovaru nie je dotknutý nárok Kupujúceho na
náhradu škody v celom rozsahu.
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ZÁNIK ZMLUVY
Predávajúci alebo Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov
uvedených v Zmluve, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych
predpisoch.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci neuhradí
Predávajúcemu Kúpnu cenu alebo akúkoľvek jej časť ani v dodatočnej lehote
poskytnutej Predávajúcim.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení
Predávajúceho uvedené v Zmluve alebo týchto VOP ukáže ako nepravdivé,
najmä vyhlásenia Predávajúceho uvedené v bodoch 6.1. až 6.3. alebo
v bodoch 8.1. až 8.4. týchto VOP, a to i po odovzdaní Vozidla Kupujúcemu,
bez ohľadu na skutočnosť, či Predávajúci o tejto nepravdivosti vedel.
Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomnou
formou. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí obsahovať najmä
identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, číslo a dátum uzavretia
Zmluvy, špecifikáciu Tovaru a jednoznačným spôsobom vymedzený dôvod
odstúpenia od Zmluvy.
V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva zrušuje a zaniká doručením
písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
Ak sa Zmluva zrušuje v čase po odovzdaní Tovaru Kupujúcemu, Predávajúci
je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní od zániku Zmluvy vrátiť
Kupujúcemu Kúpnu cenu. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v prípade, ak
omeškanie Predávajúceho s vrátením Kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti
presiahne 7 (sedem) dní, Kupujúci má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý ďalší deň omeškania. Zmluvné
strany sa ďalej dohodli, že ak Predávajúci nevráti Kupujúcemu Kúpnu cenu
ani do 30 (tridsiatich) dní odo dňa zániku Zmluvy, Kupujúci má popri
ostatných nárokoch vyplývajúcich zo Zmluvy tiež nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 15 % zo sumy Kúpnej ceny.
Kupujúci je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní od vrátania
Kúpnej ceny odovzdať/vrátiť Predávajúcemu Tovar vrátane všetkých jeho
súčastí a príslušenstva v stave, v akom ho Kupujúci prevzal od
Predávajúceho, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
Ak sa Kupujúci rozhodne financovať kúpu Tovaru prostredníctvom leasingu,
táto Zmluva stráca účinnosť a zaniká uzavretím kúpnej zmluvy medzi
Predávajúcim a leasingovou spoločnosťou, na základe ktorej sa Predávajúci
zaväzuje dodať leasingovej spoločnosti Tovar špecifikovaný v Zmluve, ktorý
leasingová spoločnosť obstaráva v prospech Kupujúceho ako užívateľa.
Preddavok alebo iná časť Kúpnej ceny zaplatená Kupujúcim sa v takom
prípade považuje za akontáciu (prvú zvýšenú splátku) leasingu, Kupujúci
nemá nárok na jej vrátenie/vyplatenie a započítava sa na úhradu kúpnej ceny
Tovaru podľa kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a leasingovou
spoločnosťou.

pokutu nemá vplyv dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti ani neskorší zánik
Zmluvy.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
V prípade, ak je niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí Zmluvy,
nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení
Zmluvy alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy, alebo týchto
VOP takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim
obsahom čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.
Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 20.11.2014.
Aktuálne znenie VOP je účinné od 20.11.2014.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je
účinná odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle Predávajúceho.
Kupujúci vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s
obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu
známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje
podpisom Zmluvy.

OSTATNÉ DOJEDNANIA
V prípade, ak Tovar patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Predávajúceho a jeho manžela/manželky, Predávajúci vyhlasuje, že
informoval svojho manžela/manželku o predaji Tovaru Kupujúcemu, druhý z
manželov súhlasí s predajom Tovaru Kupujúcemu a súhlasí s Kúpnou cenou.
Predávajúci vyhlasuje, že nie je v konkurze, resp. na majetok Predávajúceho
nebol vyhlásený konkurz, konkurz na majetok Predávajúceho nebol
zamietnutý pre nedostatok majetku, Predávajúci nie je v reštrukturalizácii,
resp. nebola povolená reštrukturalizácia Predávajúceho, voči Predávajúcemu
nie je vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie a Predávajúci
nie je v úpadku v zmysle príslušných právnych predpisov.
Predávajúci vyhlasuje, že proti nemu nie je vedené žiadne súdne konanie,
správne konanie, exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo iné
konanie, v dôsledku ktorého by mohlo dôjsť k zániku vlastníckeho práva
Predávajúceho k Tovaru alebo k akémukoľvek obmedzeniu práva
Predávajúceho nakladať s Tovarom.
Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok nie je vedená exekúcia, v ktorej by
mohlo dôjsť k postihnutiu Tovaru a Tovar nie je vedený v súpise hnuteľných
vecí vydanom súdnym exekútorom.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Predávajúceho uvedených v bodoch
6.1. až 6.3. alebo v bodoch 8.1. až 8.4. týchto VOP ukáže ako nepravdivé, má
Kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % zo sumy
Kúpnej ceny. Právo Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy tým nie je
dotknuté.
Ak Zmluva, tieto VOP alebo právny predpis v osobitných prípadoch neurčuje
inak, doručovanie písomností a oznamovanie všetkých skutočností týkajúcich
sa Zmluvy a dodania Tovaru sa môže vykonať aj elektronickou formou,
prostredníctvom elektronickej pošty. Elektronická pošta bude odosielaná na
e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo jej prílohách.
Správy elektronickej pošty sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane
dňom ich preukázateľného odoslania.
Písomnosti doručované poštou budú doručované na adresy zmluvných strán
uvedené v Zmluve alebo na iné adresy, ktoré budú druhou zmluvnou stranou
písomne oznámené neskôr. V prípade odoslania písomnosti prostredníctvom
pošty, sa doporučená zásielka považuje za doručenú najneskôr na 5 (piaty)
deň od jej odovzdania na poštovú prepravu, ak zásielka nebude doručená už
skôr. To platí aj v prípadoch, ak sa adresát o doručení zásielky nedozvedel.
Kupujúci je oprávnený aj jednostranne previesť práva a povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy na iného predajcu použitých (ojazdených) motorových
vozidiel alebo náhradných dielov, doplnkov a príslušenstva pre motorové
vozidlá.
Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu
škody v celom rozsahu popri zmluvnej pokute. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú
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