
ZMLUVA 0 PREDATI MOTOROVÉHO VOZIDLA
uzatvorená v zmysle § 409 a  nasl`  zakona Č,  513/1991  Zb`  C)bchodný zákonnlk v  znem

mskompredplsw(ďslo|lon.ObchodnyzEikomik.)mcúzlly"o2mlwnymisďďnaml(ďak!|lon.kui]nazmlw8.),

Čislo zm,wy

Kupujúci(vp'      d    1ľ\upuiuci `v  pr]paae ieaslngu sa oznacLiie ako uzĺvat®ľ):

Obchodné  meno:  DOVE,  s.ľ.o. Obchodné mono:  Obec Rudňany
Sldlo:  MOTOCENTRUM -areal  3052, 058 01  PopradZástupca:LubomirNoga Sidlo;  Rudňany 234, 053 23   RudňanyZástupca:

lč0  36465224 lcDPH:  SK2020018616 lč0:  Ô0329533                                            |  IC  DPH:  2020717842

Zapisany v  OR.  Okresný  súd  Prešov Zaplsaný  v  OR

VI.Č,:   12029/P Oddleľ  s.r.o. Vl,  č,:                                                                              Oddiel:

Bankové spojenie / lBAM  Tatrabanka,a`s.. Bankovéipojenie/lBAN:@ShBýFil,@ShBVKto/@ShBVÉlz,@ShlBAN
SK4711000000002629380695

8lc/SWIFT.   TATRSKBX

Kupujúcl (v prlpade leasingu):

Obchodné meno:

S'dlo:

Zástupca:

'CO: lčDPH

Zapísaný v OR:

Vtč.: Odďel:
Bankové  spojenĺe /  lBAN:

1.    Predmetzmluvy
Predmetom  tejto  zmluvy je  kúpa  motorového vozidla  s  nasledovnou  špeciflkáciou  (ďalej  len  Dvozidlou):                  Obj.  kód:

2.    Kúpnacena*
A/     Základná kúpna cona vozidlavrátane DPH:

8/      Farba  vozidla/obi.  kód`  biela  pure /OQOQ

CI     Ob!.kód:        Doplnkwävýbava:

FiBD                 Rádionavlgačný systém  Discover Media s

Volkswagen  Media  Control,  8n  farebný

dotykový  dj§plej.  USB

(navi.govanie  len  vo  vybraných  jazykoch)
D/     Akciovä výbava /Bonus:
SPB Podnikaterský borius

(určený píe fyzické osoby-podnikateľov a

:::dve|:CnkeS,%Sgľy.Subjekly,klorémajú
SPA Výmeriný bonus

30420,..     EUR

)

H70,-     EUR

950,--     EUR

-3000.-     EUR

•2000,--     EUR

•Kui)nacenaapn3lu5nôssdzbadanebudu/`aĺaktúíezaokriĺhlenóvsuladesplamymicenovymiadahovýmlpredpbmi
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E/     Medzisúčet:

F/     Osobjtné podmienky (z vybraných položiek):

8í#!3:::::::!::::|áz"DnpeHDvPEuVRiuR(dq'ejlenmnacenat:
1/       Pľeddavoknakúpnucenu

Zaplatenim

26540,.-     EUR

•910,-     EUR

25630,..     EUR
21358,33     EUR

0,..     EUR

3.     Predávajúd  sa  M  kúpnou  zmluvou  zaväzuie  dodat'  kupujúcemu  vozidlo  podra  článku  1.  Iej.to  kúpnej  zmlwy  a proviest'  na

4!Um|:Jvunceeh§:r:'nay§:,ÍC,§:%a:8hko::mv;harakduupuvj,U:C:t:ic{vaa:=UjJevi3§La::t::rep::::°kkvao#:Upcr%:apd°zdaran:'áknukpuu;ú;:lí:kaužp;:`:T,'nuovĽ
zaplateni' kúpnoj  ceny.

5.Kupujúcijepovirinýzaplawdohodnuukúpnucenuakoajpreddavokriadneavčas.Akkupujúcinezaplaticelúkúpnuceiiuvozidla

alebopreddavokvčas,jepovinnýzaplaw'predävajúc®muúrokzomeškanlavovýškeo,05°/odlžneBumyzakazdýdeňomeškania
7ar`la+ar`:rr`  .'i.^Lín  ~  ^-^J{l,--;_  _:_  !.  .i..i__     L±   _     ,úrokuzomeškanianiejedotknutéprávopredávai.úcshoodkúpnejzmluvyodstúpmodĺobnejšjeplatobnépodmlenky

_    _ '_  -1--1_-`_'  -_`'`,  --'`*~\\,  \+\,,1  \,llleer\C\llla.

vo  Všeobecných  obchodných  podmienkach  (d'alej  iba  ako .,obchodnó podmienkyk,  ktoré sÚ  súča§t`ou  tejto  kúpnejsú  uveóerié
zmluvy.

6.     Predávai.Úci je oprävnený jednostranne zmenjt. kúpnu cenwozjdlB, ak:

a)dôjdekzmenecolných,devlzových,daňovýchaleboinýchpredpi§ov,kkri§avztahujúnakúpnucenumáprodávaiúciprávo
kúpnucenuprimeranezmenit.vrozsahu/zmenyvyplývajúcejztýchtopredplgov,

b)výrobcazvýšic@nuvoz"tak,žesatýmzvýšiprepredávajúcehonadobúdaciacenavozidla,mspredávajúclprävokúpnu
cenu  zvýšit. o  výšku  zmeny ceny  zo strany Wrobcu

7.    V pílpade  voziďel,  ktoré  pr®dávaiúci  objednava. je  terminom  dodanía  12.16    týždňov  od  zaplalem  pr®ddavku  na  kúpnu  cenu

podlačlänku2tejtokúpnejzmluvy(ďal®jlenododaclalehota.).Kupujúciberienavedomis,žepredávajúcjnleiepovinr`ýobjednat.

::gdd::;:ír.va;:akmuFcuiľc;:áhvr:#repdr:3::sko:iku;i®nbuo":ťc:ádmny,§::te;,oodkmu,::t,azcT,užreDn%:ác,aJe#;aa::ôž:obz%,::pnoadm;i|naodk:
predävajúc©ho sa dodacle lehoty riadia podm,ienkamj  uvedenými v obchodných podmienkach,  ktoré sÚ  neoddeljtgrnou súčast'ou
tejto  kúpnej zmluvy.

8.     Kupujúci  má  právo  od  tejto  kúpnei  zmluvy  c)dslúpil. aj  bez  uvedenia  dôvodu  naineskôr do  momenlu  dodania  vozidla,  ak  uhradl

predávajúcemu  od§tupnó  vo  výške  15°/o  kú".  ceny  vozldla  v §úlade  s článkom  2.  kúpnei  zmluvy,  Predávajúcl  je  oprávnený
jednostramezapočílaťnárokmodstiipnéguhradenýmpreddavkom.Akjezaplalenýpreddavoknižši,alebomäpredávajúďaj
d.al§ie   pohradávky,   ktoré   spolu   s odstupným   prevyšujú   zaplatený   preddavok,   právo   na   odslúpenb   vznm   až   zaplatenim
od§tupnéhoapomaqávokpredávajúceho,vlakompripadeprodávajúclpovíátenivozidlavrátizapla(enýpreddavokkupujúcemu

9.Zmluvnésúany§adohodli,žepredávai'úcimánároknazmluvnúpokuwvovýškopreddavkunakúpnucenuvprípade,akkupujúd

porušísvoi.upovlnnos`'prevztaťdodanévozĺcllovlehotenaprevzat©(bod42.obchodnýchpodmienok),tým"jedo`knutéprávo

prBdávajúcehonaodstúpenieodkúpnejzmluvy.Zmluvnósúanysadohodli,žepredávajúcijeoprávnenýjednostrannesizapočítat'
nároknazaplaleníezmlwriejpokuvsuhradenýmpreddavkomPredávaiúcimáriäroknanáhraduškodyvrozsahuprevyšujúcom
zmluvnú  pokutu.

"Predávajúdmátiežnároknazmluvnúpokuwvovýškepreddavkuriakupnucenuvpripade,akkupuiúci,klorýodstúpíodkúpnej

#:ĺvpyádp;#šoíd:ľup!Ueni:V:ndn::;nv:,á!tmľu°vZ;d;ies#aíypJá:;V;;`:#,TUvľá':hG°':pľa°md!avabn:guna7ro2ko°v*hv°addn%hm§2ťk|epnu::á,Pv°r;':tľ
vozldlovslave,vakomhodostal,jekupujúci,povimýzaplatit'predávajúcemuprimeranúnät`raduzapoužívanievozjdlapodobu

odprevzatiavozjdladojehovräteniaZaprimeranunáhradusapovažujesumavovýškejedného(1)%kúpnejceriyzakaždých

najazdenýchl000km,aknlejedohodnulóinakaaknebolahodnotavozldlaneprimeranezniženájehonadmemýmopotrebenim
lt  Kiipujúci  berb  na  vedome,  že  poklal  je  vo  výbave   vozldla  akákoM  aplikácia  (napr.   navigacia,   b6z  ohradu  na  to,   Čj  je

§tandardnou   alebo  doplnkovou   výbavou),   táú   nemusi   byt'  pri  prevzaH   vozidla  aktwovaná  resp.   nainšti]Iovaná.   Predávajúci

oboznámi  kupujúceho  §  podmienkami  aktivácĺe  resp   inštaláci6.  pričom  prl  niektorých  apli.käciäch  môže  byt. polrebriá  regi's(rácia

resp.  vytvorenie  zôkaznickeho  účtu  priamo  na  stránke  výrobcu    Nioktoré  ap!jkácie  vyžadujú  pre  svoju  funkčnost'  intemetové

pripojenie,   ktoré  nie  je   si'ičas['ou  vozidla  a je  potrebné  ho  zabezpečw  dodatočným  zdíojom.   Podrobné  podmienky  inštalácie
a použivania aplikácje sÚ súčast`ou dokumenfficie,  ktorá sa odovzdáva pn píeberanl vozidla.

12   Kupujúci    bol    predávajúcĺm    upozornený    na    skutočnost',    Že    predävaiúci'    riesmis    pr©dávat     nové    neojazdené    vozidlá

neautorizwanýmpredajcom,ktorid'alejdislribuujúmo(orovévozidlánakom@rčnéúčely.Kupujúcltýmtoztohtodôvoduvý§Iovne

vyhlasuje,  Že  objednané  vozidlo  nadobudol   na  účel    iiživanla  v rámcl  vlastnej  čimosti  a nie i.eho  ďalšieho  predaja  za  účelom

dosiahnuua zjsku  V prlpade,  ak  kupuiud   vozidlo,  ktoró je predmetom  zmluvy,  v Íozpore s predchadzaiúclm  ustsnov6ním ďalej

Brreá:vá,#,mme:čnnayrTkzháamnear:r:áuffišt:áuy,evr§oazskauhpuu,purc:v;;:|,:cffomprze#uvva!:gomk:tum,uvnupok"uvovyš-%kúpneJceny
13.   Predávajúcĺ spracúva o§obné Údajo kupujúceho,  rosp.  zástupcu kupujúceho,  ktoĺé mu  kupuiúcl  poskytol  pred alebo pri  uzavreu

leib   kúpnej   zmlwy   v rozsahu.   v ako   sÚ   uvedené   v zählavl   kúpn®j   zmluvy,   výlučne   v súlade   s požjadavkami   Nariadenia
Európ§kehoparlamentuaRady(EÚ)2016/679z27,4.2016oochraneÚzickýchosôbpri§píacúvamosobnýchúdajovaovornom

pohybetakýchtoÚdaiovazákonač18/2018Z,z.oochraneo§obnýchúdajovadoplnenlniektorýchzákonov.Poskytnutmtýchto
ÚdajoviezmiuvnoupodmenkouaS"naú6elyplíieniazmluvyanaúčelykomumkáciesozákazmkomvsúvislosti§výkonom

práv  a povinnosti  pri  plneni  kúpnej  zmluvy.  Takto  zÍ§kané  osobné  údaje  sú  uchovávané  aj  po  spln®nl  kúpnei.  zmluvy  na  účely
vyplývajúcezplatnýchprävnychpredpi"riadobunmstanovenú(napr.účtovné,daňové,archivačriéúčely).Pokíaľjesúča§t.ou

výbavy  voädla aplikácia  dodávaná  výrobcom  vozídla,  alebo  i.ným  dodávaterom,  môže  táto  vyžadovat'  oznámenie  niektorých
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osobných   údajov,   vrá(ane   lokalizačných   údajov   vozjdla.   Rozsah   týchlo   údajov   a   podmisnky   lch   spľacovania   §ú   uvederié
`      v podmienkach  pre  ich  lnštaláciii/ak(iváciu  alebo  podmienkach  použlvania  aplikácie.  Takto  ziskané  osobné  údaje  predávajúci

nesprôcúva,  preto  práva  kupu)Úceho  v súvíslosti  so  spracovanlm  !akto  poskylriuwch  osobných  údajov je  potrebné  uplatňovat'

u  poskylovatel'a  aplikäcie.

14. Zmluvné strany sú  povinné plsomne oznámiť druhej strane zmenu adresy alebo kontaktných  údajov.   i
15.  Táto  ziTiluva je vyho(ovená  v 4  vyhotoveniach,  z ktorých  každá  zm!uvná  strana  obdrž!  2 vyholovenia.

16.     Neoddelitel'nou   súčast'ou   lejto  kúpnej  zmluvy  sú   vzmysle  §   273  0bchodného  zákonníka  obchodné  podmienky  prg  predaj.

molorových   vozidiol   zákaznĺkom  -  podnika(eľom   (v  texte  tei.to  kúpnej  zmluvy  uvádzané  ako  .obchodnô  podmisnky"),   ktoré

podrobnoišieupíavujúprávaapovinnostizmluvnýchstíánt®jtokúpnejzmluvy.Prlpadnéodllšnóustanov©niakúpnejzmluvymajú

prednost. pred obchodným podmienkami, Podpisom kúpnej zínluvy kupuiúci vyjadruje súhlas § obchodnýml podmienkami   Ak má
kupujúcivlastnéobchodnépodmienky,preichplalnost'pre(Útokúpnuzmluvuazáväzkovývzťahzaloženýtoutokúpnouzmluvou
sa   vyžaduje   výslovný   pÍsomný   súhlas   predávajúceho   a to   ai   v pripade,   ak   predävajúci   bol   oboznámený   s obchodnými

podmi®nkami  kupujúceho  a  prijal  bez  výnľad iôho  platbu
17.  Kupujúci vyhlasuje, že kúpnu zmliivu  uzatvära dobrovorne a bez nátlaku, čo powrdzuje syoiím podpi§om

dňa? :„t.:#Jl`  Pĺedävaiúcľ     .

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRE

ID#Í
PODNIKA

spoločnosti D

J  MOTOROVÝCH VOZIDIEL ZÁl{AZNIKOM .

:OM

E,  s.ľ.o.

Proambula

Tieto   ,Všeobecné   obchodné   podmienky   pre   predaj   motorových   vozldíel   zákaznikorn   -   spolrebiterom"   (ďalej   len   nobchodné

;roeddEjä,nuiĽ)-upsr;:,uo`!npor§äťvoauaDPooÝ'Eľ:sít'oZ::u:ľ#mst|agtvoyg'É#äcueMZ:úa;::Íá:;u2ĺyo(5ďsalgľbpao#ág'ävá"!á!ž3ľrg;;J,§mafo:
v obchodnom  registri  Okresného súdu  Okresný súd  Prošov,  oddiel.sm,  vložka č..12029/P  (ďalej  len  „predávajúcl.`) a kupujúclm  .

RoudpnLíäí::m_,F:eddnTkeat:eTok+o;:,{%zkduapa,::cvk6áh:,embootoprĺoávvenľcokz:d::osg:,,uw§o:aopúnkkoanma,v:::#:::an,:t:,oTot#ä,set,::„:::,6d,aoun,av,asmú
zodpovedno§('  súsiavnú  činno§ť za  Účelom  do§iahnutia  zisku   Podnikateľom je  osoba  zapisôná  v obchodnom  r©glstri,  osciba  ktorá

podniká   na   zäklade   živnostenského   alebo   iného   oprávnenla    podľa   o§obitných    predpisov,    fyzická   o§oba,    ktorá    vykonáva
poľnohospodársku   výrobu   a je   zapisana   do   evidencle   podľa   osobitného   predpi§u    Podníkateľom   píe   účel   týchto   obchodných

podmienok je aj §ubjekt veíejného  práva  v zmysle §  261 t  ods.  3  až 5 0bchctdného zákomika,  napr.  Štáma organizácia,  obec (ďalej

;:z:a;:!D:,a;n;,:ab!eb::ľv|a#nnvéeľä3mm:,,::v,y:,#ppáor:vnííč:t,í,rs,v:;h,;;ni:!;:Ída:í:9;h:e:##o,okbp:rigzdpano:P,;!i,:s:a:;ria;,a:k:#,,ÍJá:,::Vn?:d:ebí9,:í!t:tríFo%vr,,

1,        Predmetkúpnojzmluvy

1.1       Predävajúci  sa  kúpnou  zmluvou  zavázuje  dodať  kupujucemu  vozidlo  Špecifikované  v článku  1    kúpnej  zmluvy  a  previBsl'  na

kupujúceho vlaswcke právo k nemu a kupujúci sa zgväzuje toto vozidlo prevzíat' a zaplatit' kúpnu ceriu podľa článku  2.  kúpnej

zmluvy.

1.2      Predávajúci je opľävneflý jednosftanne uskutočnjť odchýlky v píevedeni vozĺdla voči vozjdlu špecifikovanému v článku  l. kúpnej

zmluvy z dôvodov na  strane  výrobcu  (napr.  v  pripade  zmeny  modelového roku  Íesp`  zmeny výrobného programu).  V prlpade

ak kupujúci nesúhlasl  s touto zmeí\oii.  mä právo od  kúpnej zmluvy odstúplť do 3 dni od oznámenia tejto skutočnosti.

1  3      V  prlpade  zavádzania  novycn  spÓsobov  testovania  vozidiel  a ĺch  vlastnosti,  ktoré  sú  dôsledkom  zmien  právnych  predpi§ov

a technických  noriem  (napr   emisných),  môžu  nasta(' zmeny hodnôt spotreby paliva,  doj`azdu  pn eleku`omobiloch  a emisií  C02,

ako   aj   ďalšlch   hodnôi   a   udajov,   ktore   sÚ   pre   účely   porovnávania   uvádzané   v reklamných   a propagačných   rriateriáloch

predavajúceho.  al©bo v inych  podkladoch  v Čase objednanla vozjd!a.  Tieto zmeny nemajú  vplyv na zmenu kúpnej ceny vozidla
a  nakorko  vyplývajú  zo  zmeny  právnei  Úpravy,  ktorou  sú  výrc>bcovia  a členovia  distribučnej  §iet®  yiazaní,  nezakladajú  vznlk

nárokov z vád  kupujúceho voči predávajúcemu.

2         Platobnépodmionky

2.1      Kupujúci je  povínný zaplatiť kúpnu  cenu  bezhotovostným  pravodom  ria bankový úče` / lBAN  predávajúmho uvedený  v kúpnej

zmluve.

2 2      V pripade dodania  vozidla,  ktoró sa nachádza na sklade píedávaiúceho (čl  3.  bod 3..1  pism. a) týchto obcnodných podmienok),

je  kupujúci  povinný zaplatii` kúpnu  cenu  v  lehote  splamosti  fakiúry  vystavenej  predávaĺúcim  a  ak  predávajúci  faktúru  n©vystavi,
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v"3pĺacovriýchdni'odpodpi`"kúpnejzmluvy.Akjekupujúcimsubieklvereinéhopráva.jelehotasplalnci§tivzmysle§

340b,ods.10bchodnéhozákonn"30dnloddoručeniaĺaktúryre§ppodpi§ukú".zmwwpc)kffl"jedohodnuúdlhšia
23      Vprípade  doda"  vozidb   ktore  sa  nenachádza  na  sklade  predávajúceho  (čl    3    bod  31   plsm   W  m  obchodnyffl

podmi.enok),jokupujúcipovjnnýzaplawpr©dávaj.úcemupreddavoknakúpnucenuvový%uvedenejvčlánku2.kú"zmw
Predávajúcivyslavikupuiúcemuzálohovú"vzmysleplatnýchprávnytipredpisov.Kupujúcifipovinnýzaplatit'preddavok
vlenobsplatnostizalohovejĺaktúryvystavenejpredávajúcmaakpredávajúcizáĺohovúfaktúmnevystaví,v"3pracovnýď

á,t3#%p!iudkníp#dá#:í,aAfka,f,;,uy:utusGbmp§oudb!,skutí:rpe!::h#ur:;,aóJoek,,:ľ:#p,á;nhoát|:,Fdľ:í:a"ÉroábJnoyd;p,og;,:::dmnephmo
zaplatoni'epreddavkujekúpnazmluva,re6p.zálohováfaklúĺavyslavenápredávajúcim.Predávajúdjepovlnnýobjedna{'vozi.dlo

uvýíobcupozaplabmpreddavkukupujúcjm,Akkupujúdpreddavoknakúpnucenunezaplahniejepredávawpovjmývozidlo

%e:.::ĺ,%%roev:#ž:'pťa;tp;:ľú°k°udp#Päe!uZ';'i:Vhyo:ed§t#í':ovnycm"dvýzvypredäva"cenmaprevmtiwozidimodr"
4,bodu42mobchodnychpodmjenokAkkupujúonezaplatlcelúkúpnucenuvozldla.jeprBdävajúdoprävnenýodkúpnej
zmlwyod§túpiťvzmyslečlánku7,bod7.1.písm.awchtoobchodnýchpodmlenok.Týmniejedounutéprávopredävaiúceho
na Úrok z om6§kanja',

24Kúpnacenďproddavokaleboakákowekplatbapodrakúpneizmluvyalýchtoobchodnýďpodm"sapovažuÉzazaplatenú
dňompripí§aniapsňažnq"naúčetpredávajúcehouvedoriývkúpnejzmluve,Preukázam'mplalbyjBbankoývýpBzúčtu
o priplsaní sumy vo výške kúpnej ceny na uóet predávajúceho.

2,5Výskytakejkoľv6kvady"vozMalebouplamakéhokoľvstprávakupujúcehozozodpovedno§tipredavajúcehozavady
vozidlanezakladajúrieplamosl'kúpnejzmluvyan6zbavujúki/pujúcehozävázkuzaplali(.colúkúp"cenuvstanovenejlehote
splatnosti.NárokykupujúcehozvádvozMbudúvy§poriadanévsúladesčlánkom5.Vcmobchodnýchpodmlenok.

2fi     V pripade  omeškanú  kupiijúceho  so  zapl?lenim  kúpnej  ceny  vozidla,   píeddavku  alebo  inýti  zävázkov  kupuiúceho,   nie  je

predávajúcipovimýdodaťkupujúcemuakékorvekd'alšievoz"čiinýobj®dnaný(ovarbezohradunaterminclodamdoi.ednaný
vkúpnei'zmluve,atoaždookamihuúplného§plneniavše(kých§platnýchzáväzkovkupujúcehovočípredávajúcemu.

3          Dodacie podmienky, prevod vlastníckeho práva

3.1       Predávajúcĺ i'e povimý dodal' kupujúcemu  vozĺdlo spravidla  v  lýchto dodacích  leholach:

a)aksavozidlonachádzanaskladepredávajúceho,bezzbytc)čnéhoodkladupopodpi§ekúpnejzmlwHzabudovanĺosobi`tnej
výbavy   a   predložem   potvrdenia  o zapiatenl   ceiej  kúpnej  c"  podra   čl.   2,   bod   2.2  a všetkých   peňažných   záväzko.y
kupujúceho,  alebo

b)aksavozi.dbnenachádzanaskladepredävajúceho,vlehotepodračlánku7.kúpnejzmluvw"leho`amôžebwzdôvodu

:omz:d§,:a::a§ť::::::ydboadvaonuíma,:3g:'adv:rneädsa,ľ,aíä;,Tý,žeddňnoovst,a:r|:apdrest:žáä:kn,aJvV:icd:aš:yä,.4!,#::nve,:apvr:Ľ:d.e.:g|i#
19hotypredávajúciinĺomujekupuiúcehKupujúcímaprávonaodovzdanievozidlaažpopiedloženipotvídeniaozap"
celejkúpnejcenypodračl.2bod2.3avšetkýchpeňažnýchzáväzkovkupujúcehopodračl.4týchbobchodnýchpodmienok.

32     Predávajúci  spm'svoju  povinriost`  dodat'  vozidlo,  keď  umožní  kupujúcemu  nakladat'  s vozdm  v s"  alebo  prevädzkarni

predavajúceho.PÍ®dávajúcivyzvekupujúcehonaprevzalievozjdlatelefonickwfaxom.elektronĺckoupošloualebodoporučeným
ljstom   o termlng  prevzatia   vozjdla.   Oodovzclanl   vozjdb   pĺedávajúcim   ajeho   prevzatí   kupujúcim   bude   spi`saný  preberací

protokol,   kbú  podpíše  predávajúcí  a  kupujúcl,   v prĺpade  pochybnostĺ  sa  dálum  podpísanla  pro(okolu  považuje  za  dátum
odovzdania  a prevza"  vozídb    N®bezpečenstvo  škody  na  vozidle  prechadza  na  kupujúceho  v okamihu  prevzatia  vozidla
kupujúcim(ýmtoni®jedolknuvČl.4,bod44obchodnýchpodmienok).

3.3Vpripadeakkupuj.ÚGuhradncemkúpmcenu(podraČl.2.obchodnýchpodmienok)avšetkypeňaznézävazky(podračl.5a9

kúpnej  zmlwy  a čl.  4„  body 42  a 4.3   obchodných  podmíenok)   pred  dodanĺm  vozidla,  nadobúda  vlastnicke právo  k vozldlu

íuopknaeT'::npyreawv::ik):#äň#ns;:hmyzcahvg#oavd:aiop':i,,:3fiknuopvu!:%,:apd,:%#áä;upjc,k%,,6áv::eí?:,g,,:cižz:3,,á#Tap:intikn::
vozidla  až  do  úplného   zaplatenia   kúpnej   cony,   prlčom   má   nárok   na   náhradu   nákladov  spojených   § vlastnlcivom   vozidla

a §tarostlivost'ou  o  neho  ako aj  nárok  na  náhradu  škody.

W      Predävaiúci  nje  je  v omeškani  s dodanim  vozidla  kupui.i.icemu  a  lehoty  na  dodame  vozM  podľa  bodu  31   "  článku  sa

primeranepr@dlžujúodobuomeškaniakupujúcehosozaplatenímpreddavkualebokúpnejceny.akoajodobutrvaniaprekážok.
klorória§lalinezávisleodvôbpredávajúcehoabrámamuvdodani'vozidla(napr.Zĺvelnépohromwštraiky,výliikyvdopravq

omeškanledodávkyzos{ranyvýrobcu,politickéavojnovékoriflikty).

4.        Povlmosti zmluvných stľán

4J      Predávajúd ie  povinný  odovzdal' kupujúcemu  vozidb v  súlade  s  ČI   3   bod  3J  týchlo obchodných  podmienok,  po  tom,  čo  mu

bob  voz"  dané  k di§pozb"  výroticom  a  na  základe  vopred  uskutočnenej  výzvy  podra  čl   3   bod  32  týchb  obchodných

podmienok,vprevedenidohodnutomvkúpnejzmlweajsprlslušnýmldokladmipotom,akomukiipuiúcípreukáže,žgzapla"
cem  dotiodnutú  kúpnu  cenu  (podra  čl.  2.  týchb  obchodných  podmĺenok)  a  všetky peňažné  záväzky  (podra  ČI.  5  a 9  kúpnej

zmluvy a čl. 4.,  bo'dy'4.2 a 4 3 týchlo obchodných podmenok).
42      Kupuj.úcl  sa zaväzup  zaplatw dohodnuH  kúpnu  cenu   spÓsobom  podra   čl.  2.  obchodných  podmienok  a  prevziať vozidb do  3

Pĺacovných  dni  odo  dňa,  kedy  bst  na  jeho  pr6vzatie  vyzvaný  (nlghota  na  prevzatiď),  ak  gi    strany  nedotiodw  inú  "ti   Ak
kupujúaneprevozmevožidioviehoienaprevzatie,považujegaÚzapodstaméporušemezmluvyapredávajúcĺjeoprávnený

od§túpHodkúpnejzmluyy.Akkupujúcineprevezmevozĺdlovlehobnaprevzati`e,predávajúcimáprávonazmluvnúpokuh
vzmyslečlánku9.kúpneizmluvyanároknanáhraduškodypresahujúcejzmlwnúpokutu.
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4.3      Dňom nasledujúcím po uplynutí lehoD na prevzatle podľa bodu 4 2 tohto Člänku obchodných podmonok je kupujúci v omeškanl

§ prevzatlm  vozidla  a  prechádza  na  neho  nebezpečenstvo slíaly,  poškodenia,  zničenía  a náhodn6j  skazy  vozidla.  Kiipujúci je

ďalej povinný zaplaliť náklady,  vzniknuté  najmä  v súvislosti  so   skladovaním  vozjdla a poislenlm.  ako aj inó  účelne vynaložéné

náklady  na jeho  uchovanie a  s(arosiiivost' o vozJdlo.

5.         Zodpovodnosťza vady, zaručná doba a záľučľié podmlonky

5.1       Predävaiúcĺ zodpovedá za (o, Že vožidlo jé v §Úlade s technickými požiadavkami u§tanovenými všeobecne záväznýml právnymi

predpismupravujúcimipodmenkyprevádzkyvozidielvprômávkenapozemnýchkomunikäcjächapoznatkamĺzodpovedajúcimi
súčasriérnu  stavu  tecmiky.  Pr©dávajúci  zodpoveda  za  vady  na  vozidle,  ktoré  mä  vozídlo  v okamíhu  prôvzatia kupujúcim  a za
vady  kloré  sa  vyskytnú  v zaručn©j  dobB  podľa  podmĺenok  wedených  v na§ledujúcich  bodoch    Predávajúci  pDskytuje zaruku
v rozsahu  a  za  podmienok  uvederiých  v tomo  článku  5   týchto  obchodných  podmienok   Záručná  doba  je  dvad§at'švri  (24)

mesiacov (bez ohľadu  na počet Í\ajaždených  kilometTov) a začina plynúť odo dňa prevzatia vozidla kupujúcim.

5.2      Na  Volkswagen  originálne diely®  sa  poskyluje  zaručná  doba  dvadsal'Šm  (24)  me3iacov   Rozšireriá záručná doba  na  kvalitu

laku vozidla jo   36 mesiacov a rozšlrená záručná doba na   absenciu vyskytu koróžie r`a vozjdle je  144 meslacov. Výrobca počas

tejto doby preberá zäruku  na po§kodenia karo§érie spÓsobenó  korózlou   Koróziou  sa  na  účely tejto zmluvy rozumie periorácia

plechu na kaíosérii, ktorä postupujó z vnúlomej strany (duma) k vonkajšej` §trane.  U§tanovenla bodov 5.5 a 5.6 platia primerane
prl  nóroku  na  opravu  laku  alebo  karosérie  vozidla  v  rámcl    rozširenej  záručnej  doby  na  lak  a  karósóriu,  Pn  vozldlách  PHEV

(hybridnó  vozidlo  s  možnosl'ou   nabijariía  z  elektrickei   §iete)   a   BEV  (vozidlo  s  elektnckým  pohonom)  je  záriika  ria  vysoko
napät.ové  batérie  s  rokov alebc)  160 000 km.

5,3      Kiipujúci je  povinný  vozídlo  pri  jeho  preberarii  riadnB  pr©hliadnut'  a  ijpozomit.  predávajúceho  na  vady.  Píe  uplatňovanle  prav

kupuiúceho  z litiilu   vad  na  vozídle  (reklamácia)  sô  n©použijú   u§tanovenia  §  422  a  nasl.   Obchodného  zäkonnika,  ale  platl

na§ledovnó:

a)    z]avnó vady (t.  z,  vady ĺia vozlďle,  ktoréje možné zistiť pri vynalož@ni odbo,mei starostlivosti pri  preberanl vozldla) je kupujúci

povinný oznámit. predávajúcemu  prí preberaní vozídla bez zbytočného odkladu -naineskôr do 3 dnĺ od ieho prevzatia.
b)    o§tatné  vady  (t.  z.  skr)hé  vady)  je  kupuiúci  povinný oznámiť  predävajúcému  bez zbytočného  odkladu,  najneskôr do  troch

(3) dni odo dňa,  kedy vady zjstil al©bo kedy mom  byť zistenó neskôr,  vynaložerii odbomej s[arostiivosti,  najneskôr v§ak do
uplynulia  záručnei  doby   Nedodížani©  lehôt  uvedených  v  tomto  bode  na  oznámeni@  o vadách  vozldla  má  za  následok
nemožnost.  doniáhat'  sa  práv  kupuiúceho  v §úvislosti  so  zodpovedriost'ou  predavajúc©ho  za  vady  na  vozidle.  Práva  zo
zodpovednosti za vady vozjdia zanmú, ak neboli uplamené v záručnej dobe.

5.4      Kupujúci je povinný oznámlť (reklamovat.)  vady na vozidle v prevádzkaml predävajúceho,  v kloíej je  prijatie  reklamácie možné

§ ohľadom   na   predmetné   vozidlo   alebo   zmluvnému   aulorizovanému   servi'su.   v tomto   prlpade  je   kupujúci   povinný  o tom

infomovať  pľedávajúceho   Ak  sa  vozidlo  slane  pre  vadu  neschopným  prevädzky, je  kupuiúci  povľnný obrátiť §a  na  najbližši

aiitorizovaný  servi3.  v opačnom  pripade  zodpovedá  za  škodu  vzniknutú  v dôsledku  nesplnenia  teilo  povinnosti    Ftredavajúcl

alebo autorízovaný sewis urči spôsob iej vybavenia v zävi§losti od zložitosti technickóho zhodnotenla stavu vozĺdla v primeíanej

lehote.  Diely,  ktoré boli v rámci odstráneni@ vady vymeí`enó,  sa stávajú  vlastn(ctvom predávajúceho (autorizovanóho servi§u).
5t5      Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady a zo záruky sú vylúčené a predávajúci (autoľlzovaný §ervls) nezodpovedä za vady

vzniknuté  v dôsledku  (najmä):

a)    nedostatočnej  §tarostlivo§tj,  nedodržania  technických,  bezpečnostnych    podniĺenok  a  predplsov  výrobcu  o zaobchádzanl

s vozídlom   (napľ     návod   na   obsluhu    vozidla,   s©rvisný   plán);   ak   vznĺknutá   porucha   má   swlslo§ť   g  nedodržlavanlm

predplsane)  servisnei  Údržby  a kontrol  §tanovených  výrobcom  v návode  na obsluhu  vozidla  v u+čených  termínoch  a podľa
výrobcom pr©dpisaného postupu, nedodržariim technologického postiipu opravy určenei výrobcom alebo použĺtia iriých ako

originálnych  alebo  kvalítatívne  rovnocenných  náhradných  dielov  ;

b)    použjtia   vozidla   v  Íozpore  s  jeho  účelom   (prsťažovanie,   pretekärsk©,  či  športové  využlvaníe,   prekroče"e  povoleného
zat'aženia  vozidla),   pri  prevádzke  vozidla  v sťaženýcn  pr®vádzkových  podmĺenkach,  tak  ako  §ú  deflnované  v §ervisnom

pläne;
c)    havárie  či  iného  poškodenia  vozidla:   (napr.  vandalizmom,  poškodenia  yýpočtovej  lechnĺky  vozidla  hackerským  úlokom,

krácležou);

d)      neodbornei  opravy  alebo  Údržby  vozidla  v mom  ako  autorizovanom  servise  a táio  oprsva  aleb;  Údržba  bola  vykonaná
v  rozpore  s  technickýmĺ  odporúčaniamĺ  výrobcu  alebo s  použitim  iných  ako  originálnych  alebo  kvalitatívne  rovnocenných

náhradných   dielov;   Škôd   v dôsledku   neodbomej   manipuläcie   s vozidlom   po   výskyte   vady   alebo   tým,   že   nebolo   bez

zbyločného odkladu pristavené (prepravené) na servisnú prehiiadku a opravu
e)    zabudovania do vozjdla takého dĺelu alebo súčasti, ktofä nieje povolená výrobcom alebo výrobcom nepovol©ným spô§obom;

0      modifikácie/úpravy vozidla výrobcom  neschvÉleným/nedovol©ným spôsopom odlí§ujúcim sa od jsho konšftukčného riešenia

(napr,  vozidlä s prestavbou);

g)    nepoužívania náplnl,  nmôt a  pro§triedkov predpisaných  výTobcom;                                                                '
n)    opráv a údržby dodatočne montovaného prlslušenstva a doplnkov,  ako aj demontáže akéhokoľvek prislušenstva a Čl súčasti

vozidla'

i)      dovybavenia   a   prevybavenja   vozJdla   Í`©sóriovými   zabezpečovacím   zaríaderiiami   na   základe   zäkonných   predpisov   a

predpisov poisťovnl  (alarm,  imobíljzér,  a  pod.).
Zo zárukyje ďale) vylúčené a  vznik zodpov©dnosti za vady nespôsobuje;         ,

a)bežnáúdrfta"ravdelnéna§taveniaakonholy,predme!ybehejspotieby(napr.prevádzkovéiáplne,olejovôMduchové
a  palivovó filtíe);

b)    prirodzené opotreber\i© vozidla, jeho di®!ov  alebo  súčastl,  v dôsledku  obvyklého použlv©nia  vozjdla  (napr.  bízdovó

segmenty,  obloženie spojky,  kllnctvý remeň, spojovaGĺe tyče riadenla,  gurové čapy, gumove manžety, gumičky §tieračov,

Ž,arovky);
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c)Škoclyspô§obenéprirodnýmljavmi,vi§majoravonkajšímjpĺičinami(naptpri'rodnýmikatastíofami,krupobitímalebo

záplavami,výbuchmi',občianskymjnepokojmj,požiarom,voj.en§kýmiincíden(mi,terorizmom),

d)výmonapoškodenýchskwvozjdla,výmenaaopravapneumalĺkadlskov,vyvažovamekolie§ageometrĺa;

e)opravy§pojenésdlhšimodstavenima§kladovanimvozidlaasMneskoršhwedenimdopĺ6vadzkwakoa)Škwm
spôsobených  (napr.  akumulátor,   pneumatlky);

0poškodenmlahkarosérmzapríčinenévplyvomžjvotnéhoprosiĺedia,akonapr.atmosferickachemické,Živočišn6alebo
ra§tlinnéznečistenie,vplyvompiesku,§oHodletuiúcmkarnienkovspodkoliesokoloidúcehovozidlaajnýmivonkajšĺmi

činĺ'ermĺ.

VúkýchbpripadochsazärukaýkalenVqhÓasuvozidla,kloréneboHwedenýmiskutačnosťamidotknuté.
56Kupujucijepnuplah"zarukypovinnypredložitkompl®tnevyplnenyservisúplánvozidla§po(vrdenlmovykonanlpravidelnei

servisneiÚdržby/servisnýďprehliadokpĺedpĺsanei.výrobcomvstanovenýchservi§nýtiintBrvalochapodratechnologickýti

postupov  stanovených   výrobcom   a  s použitĺm  originálnych   alebo  kvalltatívne  rovnocennýti   náhradných  dw  a umož"
vykonanbkonftolyvozidla.PredávajúciodporúčakupujúceiTiunechat.navozi.dlevykonal'činno§tipredpl§anévýrobcoma

vyznačené   vservsnom   pláne   (knižke)   v   iirčených   lermlnoch   v   prislušnom   autoíĺzovanom   servise.   Vpripade   použltla

náhradnýchddwal"napwprinesenytikupuiucmpriservisĺiyďúkonoch,predavai.ucialeboautonzovawserviszavaw

ýchbnáhradýďdielovalebomphíanizavadyichpoužitim§pô§oh*nezodpoveda,kupujucizodpovedázavšetky
prlpadné  riimi` spôsob©né škody.

5 7     Ak  ide  o odstránilemú   vdw   ktorú  možjio  opravou  odslrániť,   mä  kupu/uci  pravo,   aby  bola  v  pnmeranq  lehct(e  bezplatne

odstránenáopravoualebovýmenouvadnej§účiastkypodľavolbypĺedávajúceho(autorj2ovanéhose""
5SAk&ovadHktownemož"opravoualebovýmenouvadnejsúčĺastkyodstrániťaklorábránitomu,abysavozidlomohb

rladneužwal'akovoz"bezvadyvsúladespla"právnymipredpismj,môžekupujúapožadovaťupredávajúcehovýme"
vozidlazodpovedajúcehotypuavýbavevozidlapodrakúpn6izmluvyalebood§lúpmdzmlwy.  5Ú     Ak                ide               oiné

neodstrániteťnévadyktorénebränjariadnémuužlvaniuvozĺdla.kupuj.Úcimáprávonaprímoranúzrawzkupnejceny(t,j.zraw
vrozsahuzníženiahodnovvozidlasvadamivčaseprevzaliavozidla).Vprĺpadopochybno§tĺovýmprimerangzľavyje
rozhodujúci odbomý alebo znalecký po§udok

5.10Záručnádobaneplyni`epodobHpočasktdr6i§Únavozidlevrämcizáručnejopravyodstraňovanévady,zakbmzodpovedá

predávajúciakupujúcinemôževozidlopoužlvat'Predávajúclalebozmluvnýautorizovanýservbvybawreklamáciuvlehoto
primeranojpovarieaobtiažnostivady.Kupuiúcinemánäroknariähraduzapouživanieriáhíadnémvozjdlapoča§tejtodobyak
sa nedohodne inak.

HIZmenouvlagmlctvapredmetukúpyniesÚdoiknuwnárownaodstránenievádpočasplynuoazáručnejdoby.

6.        Predíženázáruká

6tťÉ#de;r%kdá§;a;:äu,ď::kz;:juep„k#,T&::oB,:::{.ž::búažya#,:ýľursndeuk;nr::esda,,;:n:z:rupkoajh,,::;k5fti3n,ogn5ÝCEAv6,toEmí:

ustanoveni čl   6 obchodných podmienok.
62jj:s{#:::íÍ#k:ga:ä:á::::;t:;:ä:;Í{víobv;í:d;oÍ:ÍÍ§d;íníaa:í,,o;díí;Íy;*n:;:u:p§uít*,;á§uív#y;#kh,ľo#r%:e,zm,uv„osky"stne„

.      _     _.  _.._ ,..... r`.„..,„u  uu  nq/a4uciiia  uu.Uuu  r(rTl,

iĺĺLká::::ĺíg::jz:::tí!::tyaá:g:kmmaä;Tmá|#:on::;ä:á:í|aggoo#okFú,
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nenechá  na  vozidb  vykonď  všetw   zäručné  opravy  v  prí§lušnom    aiitoíizovanom  §orvise  a  zároveň  nenechá  vykonď

:áž::aaaodtima:evnšát,y§oesí:::i:e#snneé:k:rnčyeívyrcáh,atne::í:::dhe,:ypcrheE;g!:iedr::,dporárdžpa,:ýmmé,:yáon#o;,cpkryemdapnoýs,Tfg:,

65Rráer:R;8aznypTed%::Š,oTáam§k;oumž;tíToor:%,,na:íľtycvhý:u,:::kuvá,:Ťo,;ľznoev::ľ:ľ%:nwý,%:ypáhr;:n#rodje,;:,kswagennaúzem,
Európskeho   hospodárskeho   pre§[oru   alebo   vo   Šva)čiar§ku   po   predloženi'   serwsnq   knižky   § potvrdením   o dodržanl

66i:::":žd:;y#p:oi::;äs;e,|:s:|r)e:dh,ipe:;k:a!:hi::mass:k;,í:;!:áanhí:4;:-am:s:::í#apĺruá%::,oebžap#e,č!o5b;wnävk:`aa,,,::::u5v2.zt::,g
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6.8      Pĺodávajúcl  poskytuje  kupujúcemu zariiku,  že  poča§  trvar`ia  Predĺž®nej zäruky sa na vozjdle nevyikyne Žiadna porucha

spÓ§obená  vadou  mateĺiálu  a  montáže  vozidla  pri  výrobe vozidla,  s prihliadnutĺm  na bežné opoúebenie  vozidla,  na  ktoré

sa  Predĺžená záíuka  nevzt'ahuje
6.9     V prípade,  ak  §a  počas  irvania  Predl`Ženej  zäruky vy§kytne  na  vozidle  vada podra  predchádzajúceho odseku,  zabezpečl

predávajúciprostíednĺctvomautorlzovanéhoservisuVolkswagenodstránenievadyopravoualebovýmenouvadnejsúčasu
vozidla,  a to  podra  wäzenia  aulorizovaného  §ervisu  Volkswag6n.  Pre  posúdenlg  existericie  tak®jto  vady je  rozhodujúcl

technickýstavpoÍovnateľnýchVpovvozĺďelbežnývautomobilovompriemy§Ievčaseprsdajavozidlaprvémuzákaznikovi,

resp,  pri  regísúácii  vozidla,  podra  toho,  ktorä  z týchto  skutočnosti  naslala  skôr.  Kupujúci  v rámcĺ  dojednaného  rozsanu

Predĺženej  záruky  nemá  prävo  požadovať  od  preclávajúceho  zravu  z kúpnej.  oeny,  výmenu  vozídla  alebo, jeho  súča§tl.,

poskymutie  náhradneho  vozidla,  právo  odstúpit' od  kúpnej'  zmluvy.  právo  na  nahradu  škody  ani  Žĺaden  Íný  náíok,  okrem

präva na odstránenie vady spôsobom  podra uváženia aulorlzovaného servisu  Volkswagen.  Uvedené platí aj v prĺpad®,  ak

pôjde o neodslránitel.nú vadu,  ak sa vy§ky(ne na vozjdle vač§ĺ počet vád,  alebo ak §a vada vyskyme opatovne
6"#,ysnuuč,',:8:kryeá,Ždá::yj:grounkt;vnaanev,o'z#ova'!ma:enbeon:pnr::::äľg:,:i,m:i#,t::&6,n:ae;a.dnyb§va.:gsíyvt:LedíaaT:ämnájv;::a:;

poruchy §a stävajú vlastníctvom lmpqrtéra (aulorizovaného servlsného partnera Volkgwagen).
6.11    V prípade,  ak  sa  počas trvania  Predlženej  záruky  stane  vozjdlo  z dóvodu  vady,  na  ktorú  sa  vzťahuje, Predĺžená  záruka,

nspojazdným,   kupuiúci   je   povinný   kontaktovať   najbližšieho   autorizovaného   servi.sného   partnera   Volkswagen,   ktorý

rozhodne,  či sa  vada odslráni  na mieste alebo v ieho  prevádzke   Možné nároky  kupujúc©ho  vyplývajúce z kv.  .Garancle
mobmv Volkswagen  Longlife" zostávajú týmto nedotknuté

6.12   Predlžená  záruka  sa  nevzťahuje  na  veci  zabudované  do  vozidla,  na  vozidlo  alebo  vybudované  z vozidla  ani  na  vady

§pôsobené  lýmto zabudovanlm či  vybudovan)m.  To plalĺ  @j  pre dodatočn© zabudované prlslušenstvo  vozidla,  kloré nebolo

zabiidovane do vozjdla vo výrobn6j dielni
6,13   Z  Predĺženei  záruky  sú  ďalei  vylúčené  všetky  pripady  uvedene  v Čl.  5    bodu  5.5  Vchlo  obchodnýcn  podmtenok,  ako  aj

vpripadeakkupujúc'iriepri6tavĺvozidlonaodstránenievadybezodkladnepovýzvepredávajúcehoči'výrobcunapr.vráma

zvolávacej  akcle,

Zmenou  vlaslnlclva vozidla níe sú dotknu{é nároky na odstránenie porúch  v rozsahu  (6ilo Predlženej záruky.

7.         Záveľečnéu§tanovenia

7.1     Pľedávajúci ie oprávnený pĺsomne  odstúpit' od  kúpnei  zmluvy v pripacle,  ak  :

8)    kupujúci  nezaplatl  preddavok  a/alebo  kúpnu  cenu   vo  výške,   v lehole  a  spÓsobom  podľa  kúpnej  zmluvy  a  čl`   2.   Wchto

obchodn ých podm ienok;
b)    kupujuci neprevezme vozidlo v lehote na prevzalič uvedenej v čl, 4.  bod 4 2 Wchto obchodných podmienok.

c)    vyskylne  sa  prekážka  podra  čl.  3  ,  bod  3 4  týchto  obchodných  podmienok  znemožňujúca  predávajúcsmu  dodať  vozldlo
v dohodnu(6j  lehote.

Odgtúp€nimodkúpnejzmluvyriiejedotknutéprávopredávajúcehonanähraduŠkodyanazaplateniezmlwnejpokuv,pok!af

::,::yvj:;krääí#ác|a#gvmnänn,a;:!,#rrádkávpknee'k:pmu'|uÚvcyefotí:hj:á,ebn::okdjn,ynce|#ndyT,,č,n:k§":,:#:gd3::ťuT:;a.čo,íaí:::,e:
vzájomnépohradävky,ktorémvzmysletejlozmlwyvznikli(napr.riazaplatenleúrokuzomeškania,zmlwnejpokutyapod.).

7.2      Kupujúci je oprávnený pi'somne odslúpit. od kúpnej zmluw prlpade,  ak predávajúcí:

a)    uskutočni  odchýlky v prevedenl  vozidla  v zmysle él.1  bod  1.2 týchto obchodných  poďmienok,

b)    nedodá  vozidlo  ani v primeranej dodaločnej  l©hole,  ktorú  mu  kupiijúci  pisomne určí po uplynutl  lehôt wedených  v Čl,  3,  bod

3.1  pl§m.  b)  týchto obchDdných  podmienok,

Kupujúci   po  doriičeni  odstupenia  od   kúpnej  zmluvy  nie  je  oprávnený  vozldlo  použlval.  aje  povinný  ihneď  (najneskôr  deň

na§ledujúaí po doíučeni  odstúpenia predávajúcemu)  na svoje  náklady a nebezpečenstvo dodat' vozjdlo predávajúcgmu,  alebo
osobe.  ktorú  predávajúcĺ  prevzatĺm  vozidla  poveril.  Pri  poru§em  tejto  povínno§ti  je  povhný  zaplatit'  predávajúcemu  zmluvnú

pokutu  vo  výšk®  základnej  Úrokovej  sadzby  ECB  +  5°/o  z kúpnej  ceny  vozlclla.  Vše(ky  náklady súvi§iace  s pÍ®vzatim  vozidla  po
odstúpenlodkúpnejzmluvyznášakupujúci.Kupujúciníejeoprávnenýzapočitaťsvojevzá|omnópohradávky,ktorémuvzmysle
teito zmluvy vznikli,  voči  pohradávke kupujúceho bez predchádzajúceho plsomného súhlasu predávajúceho.
Pĺ6dävajúci je po prevzati  vozidla  povimý vrátiť kupujúcemu  nim zaplatenú  kúpnu cenu  vozldla,  zníženú o sumu  započitaných

pohradávokpredávajúcehovočikupujúcemu.Predávaiúcimátiežnároknanahraduškody,zodpovedajúcuzniženiucenyvozidla
vdó618dkujehoopotrebeniaalebopoškod6n(a.Naprĺpsdnézhodnotenlevozldlakupu/úcimsaneprimada,

7  3      Doručovanle  pÍsomnostl  sa  považuie  za  riadne  vyko"rié  okamihom  doruéenia  druhej  zmlwn®j  sqane  osobn6,  kuriérskou

§lužbou,doporučenoupoštoualebofaxomnaadresuiived6núvzáhlavíkúphe|zmluvy.Zariadneplahéozriámenmznilwnej

strany   Sa   považujú   ai oznämenia   doĺučené   eleklronickou   poštou   (e-mailom).  Akékoľvek   plsomnosti   budú   považované  za

doručenékupujúcemu.(i)vdeňichprevzatiaadresátomvprĺpadedoručeniao§obneal®bokuriér§kymi§lužbami:alebo(ii)vdeň

uvsdený na  doporučenej  zäsĺ®lke v pripade doručovanla  poŠ(ou  do vlastných  rúk;  pre Účsly ýchlo  obchodných  podmienok §a

za  deň  doručenia  pošiou  akeikorvek  pĺ§omnosti  doručovanej  iným  spô§obom  povazuje  tr6lí  deň  po  preukäzalernom  odoslanĺ
takejtopisomosii;alebo(iii)vdeňuvedenýnapotvrderioreallzovanlfaxovéhqprenosu,vpripadedoručenúfaxom,alebo(iv)
v deň  uvedený  na  powrdeni  o prečilani  správy  adresátom  al6bo  potvrdenl  o doručeni  správy  adresálow  v pílpade  doručenia

elektronlckou  poštou  (e.mailom)

7.4      Pravne  vzťahy   medzi   predávaiúcim   a kupujúcm   vyplývajúce   z kúpnej  zmluvy   sa   riadia   uslanovenlam   ýchto  obchodných

podmisnok,   pokial'  nie  js  v kúpnej  zmluve  pisomne  dohodnuté  inak.   Na  vzťahy  a otázky  modz  predävaĺúcjm   a kupujúcim,
upravené  (ýmito obchodnými  podmlenkamí  sa  nepoužljú  ustanovenia  Obchodného  zákonníka  v pla(nom  zneni.  V prlpacle,  že

akékorvek  z uslanoven(  tých(o  obchodných  podmienok je  neplalnó  alebo  sbati  §voju  platnost'.   nie  je  tým  dotknutá  platnosl'

ostatn ých ustanoven í.
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7.5     Ti'eto obchodné podmĺenky nadobúdajú plalnost' a účmoswňom 20.12.200.
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