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Auto Palace Bratislava, s.r.o.

 ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47               
85101
Bratislava 5

Kúpna zmluva uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
 zmluvy. 9663

 88462
Dátum 01.04.2022

Predajca Adrian Adam
Telefón +421 903 781 010

Mobil

e-mail adam.adrian@autopalace.sk
Odhad. dátum dodania 30.04.2022

GARBE Industrial Real Estate Slovakia, s.r.o.
CSB

11AB BMW X1 xDrive20i (cena vrátane DPH) EUR  39.900,00
7LC Model Advantage EUR   1.550,00

 Technické údaje 
Objem 1998 cm3

Výkon 131 kW (178 hp)
Spotreba - Stred 7 l/100km
Emisie CO2 160 g/km

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené  európskeho 
nariadenia (EC) 715/2007 v znení  v  typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP 

 smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa  v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt  rôzne 
konfigurácie zvoleného modelu a nie je   ponuky, je   na porovnanie.  o spotrebe 
paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v 
každom predajnom mieste.

Farba a vnútorné prevedenie (cena vrátane DPH)

300 Alpine White EUR      0,00
EGAT Látka Grid Anthracite EUR      0,00

Základná výbava (cena vrátane DPH)

1AG  palivovej nádrže
205 Automatická prevodovka
23E 17" Al disky V-spoke 560
249  volant
2PA Poistné skrutky kolies
2VB Systém pre kontrolu tlaku v pneumatikách
2VC Sada na opravu defektu pneumatík
2VG Performance Control zadnej nápravy
423 Velúrové 
428 Výstražný trojuholník
473 Predná  opierka
493 Balík so   odkladacích priestorov
4FS Interiérové lišty Oxide Silver Dark matné so zvýraznením Black
654 Tuner DAB
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6AC Emergency Call (núdzové volanie)
6AE Teleservices
6AK ConnectedDrive Services
6AP Remote Services

Doplnková výbava (cena vrátane DPH)

322 Komfortný vstup a štartovanie EUR    413,00
3AA Strešné   EUR      0,00
494 Vyhrievanie sedadiel vpredu EUR    413,00
502  svetlometov EUR      0,00
5A2 LED svetlomety EUR   1.209,00
5DA Airbag spolujazdca s  deaktivácie EUR      0,00
676 HiFi systém EUR    310,00
6CP Integrácia smartphone telefónov EUR    310,00
316 Automatické ovládanie dverí batožinovéhopriestoru EUR    0,00
508 Parkovacie senzory (PDC) EUR    0,00
534 Automatická klimatizácia EUR    0,00
544 Systém udržiavania rýchlosti s funkciou brzdenia EUR    0,00
5DP Parkovací asistent EUR    0,00
8A5 Slovenská jazyková verzia EUR      0,00
8AK Slovenský návod EUR      0,00
ZPI Balík Innovation EUR   3.173,00
255 Športový kožený volant EUR    0,00
302 Alarm s  ovládaním EUR    0,00
313 El. sklápanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel EUR    0,00
430 Balík vnútorného a vonkajšieho spätného zrkadla EUR    0,00
431 Automatické stmavovanie vnútorného zrkadla EUR    0,00
5AS Driving Assistant EUR    0,00
610 Head-up displej na  skle EUR    0,00
6UP  systém Plus EUR    0,00
ZPP Advanced Parking EUR    910,00
3AG Zadná kamera EUR    0,00

Servis (cena vrátane DPH)

7NH Service Inclusive - 5 rokov/100.000km EUR   1.004,00

Spolu farba, vnútorné prevedenie a výbavy EUR   9.292,00

Katalógová cena (cena vrátane DPH) EUR  49.192,00

Cena konfigurovaného vozidla EUR  49.192,00
Náklady na dopravu a predpredajnú prípravu vozidla EUR    360,00
Zl'ava EUR -  8.855,00

Cena celkom vrátane DPH EUR  40.697,00



 zmluvy.

Dátum

Kúpna zmluva uzavretá podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
9663
01.04.2022

Strana 3 z 30

DPH EUR   6.782,83

Cena celkom bez DPH EUR  33.914,17
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Dealer: Auto Palace Bratislava, s.r.o.
Vajnorská 136/C 
831 04 Bratislava

 ako “)

Vyhlásenie klienta (predaj, servis)

Klient Automobil
Meno: BMW
Priezvisko: ALD Automotive Slovakia s.r.o. Model: X1 xDrive20i
Ulica: Panónska cesta 47               
Mesto: Bratislava 5

85101
Tel.: +421-2-68298800
E-mail: daniel.tomasko@aldautomotive.com
Dátum narodenia:
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Údaje zmluv. strán Predávajúci Kupujúci
Meno Auto Palace Bratislava, s.r.o.  ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Ulica Vajnorská 136/C Panónska cesta 47               

 mesto 831 04 Bratislava 85101 Bratislava 5
Zástupca 

 17320712
2020312470 SK2024166166

 DPH SK2020312470 _______________________________________

Zápis v OR
Okresný súd Bratislava I, Vložka   
1196/B _______________________________________

Názov banky ING Bank N.V.,pob.zahr.banky _______________________________________
íslo 9000037269 / 7300 _______________________________________

Alternatívna banka Tatra banka, a.s.
íslo 2629250022 / 1100
Telefón 00421 232 158480 +421-2-68298800

Fax 00421 232 158499

Predmetom tejto zmluvy je prevod majetku Predávajúceho na Kupujúceho za odplatu a 
dohoda o povinnostiach a záväzkoch zmluvných strán z toho vyplývajúcich.

Predmet predaja BMW X1 xDrive20i podl'a priloženej kalkulácie
Typ vozidla

1

Záväzky kupujúceho  sa    cenu  DPH: EUR  40.697,00

 sa   preddavok vo EUR

 sa   preddavok  do:

Dodatky   tejto  zmluvy    podmienky predaja  
vozidiel a  vozidla    podpisom potvrdzuje,  sa  s  

  podmienkami predaja  vozidiel, ich obsah pochopil(a) a  s 
nimi.  svojim podpisom  potvrdzuje,  predmet  tak ako je  v  
vozidla  y dohodnuté vlastnosti.  prehlasuje a   on / ona kupuje auto pre  
potrebu len ako   a nie pre   a  predaja.  nesmie 

  v   zmluvy, ani   auto do  mesiacov odo   vozidla. 
To  v    k  predaju na   Ak   auto  

 je v rozpore s   pravidlami, je      
pokutu vo  15%  (netto)  ceny.

Miesto uzatvorenia zmluvy Bratislava

Dátum podpisu

Predávajúci Kupujúci
(Meno, funkcia, podpis, )

Riaditel' Manažér predaja Predajca Zastupujúci 

01.04.2022 01.04.2022

Adrian Adam
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Môj súhlas s marketingovou komunikáciou

Chcem    od  Auto Palace Bratislava, s.r.o.  e-
mailu,    /    a v aute (ak je to  1

Uprednostnený kontaktný kanál
  e-mail      pošta        /         v aute (ak je to podporované)

Súhlasím s tým, aby Auto Palace Bratislava, s.r.o. postupoval moje     BMW 
Slovenská republika s.r.o., Karadžicova 8, 821 08, Bratislava, Slovak Republic, a aby BMW Slovenská 
republika s.r.o.   moje   a kontaktovala ma na    BMW 
Slovenská republika s.r.o.  tieto   aj    ako aj  

 partnerom a servisom (mnou  predajca, partneri mojich  automobilov, 
 alebo   alebo   partner),    moje  

 ma na       si    

 chcem   ponuky produktov  BMW Group, ktoré identifikovala BMW 
Slovenská republika s.r.o. na základe mojich osobných preferencií a správania sa ako aj na základe 
používania produktov a služieb.2

Žiadosti o zmenu týkajúce sa vyhlásenia súhlasu a právo na odvolanie 3

_____________________________________________________________________________
Dátum, podpis

1 2 3 Špecifikácie a poznámky sú prílohou tohto súhlasu
* www.bmw.sk/legaldisclaimer

01.04.2022
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Prílohy súhlasu s marketingovou komunikáciou

1 Súhlasím s tým, aby Auto Palace Bratislava, s.r.o. (Auto Palace Bratislava, s.r.o., Vajnorská 136/C , 831 04 
Bratislava)  a  moje    (napr.  a   ako   
narodenia a typ  preukazu,  a  na   a na   

 o produktoch a službách BMW Group ako aj na prieskum trhu. Auto Palace Bratislava, s.r.o.  tieto 
  aj       moje  a  ma na  

     si    

2   aby sa    na   profilu   
 postupu.  tomuto profilu budem    s obsahom,  bude 

pre   napr.  ponuky od  BMW Slovenská republika s.r.o.  
  ako aj   partnerov a servisov (mnou  predajca, 

partneri mojich  automobilov,  alebo   alebo   partner).  
  aby na    BMW Slovenská republika s.r.o.   profil  
 am a mojim zmluvným partnerom a servisom a aby ma tieto  oslovovali 

s obsahom,  bude pre   Tam, kde       som 
poskytol alebo  boli  na    produktov alebo   BMW 
Slovenská republika s.r.o.,   í a zmluvných partnerov a servisov,   

 profilu:   (ako napr. meno, adresa, e-  adresa);   
(ako napr.  predajca,    (ako napr.    zmluvy);  

 (ako napr. prijatie    vozidla,  o predajcovi);  o vozidle (ako napr.  
 z  BMW Connected:  kilometre, dojazd); údaje z aplikácie/domovskej 

stránky/sociálnych médií (ako napr. údaje o používaní z online kont myBMW alebo myMINI). Úplný zoznam údajov 
týchto kategórií je k dispozícii online. 

3 Svoje predložené vyhlásenia o súhlase môžem k    do  Po  
 sa  profil   nebude   nebudem    

      okrem toho   
o informácie o mojich údajoch uložených u Auto Palace Bratislava, s.r.o. a/alebo BMW Slovenská republika s.r.o. 
ako aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich      sa  
mojich   a mojich   cii v zásadách ochrany osobných údajov uvedených na 
nasledovnej adrese.

Kontakt Auto Palace Bratislava, s.r.o., 00421 232 158480, info@autopalacebratislava.sk, www.bmw.sk/partnera**
Kontakt Služby zákazníkom BMW, +421 (2) 60202080, zakaznicky.servis.sk@bmw.com, 
www.bmw.sk/legaldisclaimer*

* www.bmw.sk/legaldisclaimer
** www.bmw.sk/partnera



VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁHRADNÝCH DIELOV 
A PRÍSLUŠENSTVA 

V   P O D M I E N K Y
P R E  P R E D A J   V O Z I D I E L ,

 D I E L O V  A  

 Auto Palace Bratislava s. r. o. za      
  z  zmluvy pre predaj  vozidiel,  dielov 

a   so   tieto   podmienky.

1.   USTANOVENIA
1.1.  Auto Palace Bratislava s. r. o., so 

  831 04 Bratislava, 
 320 712,  DPH: SK2020312470, 

 s    
v Obchodnom registri   
Bratislava I, odd.: Sro,   
len  sa v  svojej 

    predajom 
tovaru -   vozidiel  len 

 vozidlo    
 vozidiel  len  

vozidlo  ako aj  dielov, doplnkov 
a  pre    

 len 
1.2. Tieto   podmienky  

len VOP   povahu  
podmienok v zmysle ust.   

   v 
platnom   len  

     
 medzi  a jeho 

 v  predaja tovaru  
 sa na   zmluvy 
 medzi  na jednej 

strane a  - fyzickou osobou alebo 
 osobou na druhej strane  len 

1.3. Tieto VOP sa  na   
zmluvu  medzi  a 

 ako   
forme    

   zmluva, 
  zmluva), na  ktorej 

   tovar  
len Zmluva    Zmluvy je 

  ako  v Zmluve 
 len 

1.4.  znenie  VOP je  na 
webovom   
https://www.autopalacebratislava.sk  len 

 )   
  rozporu VOP 

 na Webovom  a VOP 
   

je  znenie VOP  na 
Webovom 

1.5. VOP  pre  a  
 od okamihu uzavretia Zmluvy,  

VOP   a povinnosti 
 a   sa 

predaja tovaru   nie  v 
Zmluve osobitne  Ak  a 

    
Zmluvy dojednali podmienky  sa 
predaja tovaru  od  VOP, 

  medzi  a 
 sa bude v     

Zmluvou   od  VOP, 
prednostne  ustanoveniami Zmluvy.

1.6. Zmluva sa  za  okamihom 
podpisu osobitnej   zmluvy 
oboma  stranami alebo okamihom 
potvrdenia prijatia   

1.7. Zmluva sa     
a      zo 
Zmluvy sa   poriadkom 
Slovenskej republiky. Na  a povinnosti 

   nie  Zmluvou alebo 
VOP osobitne  sa   
ustanovenia   

Zmluvou je na 
 dohody   v zmysle 

   
    

 ak je   v 
zmysle   predpisov, na 

   a  sa 
prednostne  ust.     

   v 
platnom   len  

   zmluvy 
a ust.  a nasl.   

   zmluvy. Ak 
je    a povinnosti 

   sa zodpovednosti 
 za vady tovaru sa  

  ustanoveniami  

1.8. V  existencie cudzieho prvku v 
zmluvnom   a 

  Zmluvou  
 spory  zo Zmluvy alebo v 
 s     

SR.   SR  
 vety je 

1.9.  alebo  dohovory, vysvetlenia 
a   zamestnancami alebo 

  a dohody, 
   od  VOP  pre 

  len, ak   
 osobami za  

  v jeho mene  
  predpisov  

osobami  a prokuristov  
v Obchodnom registri).

2 .  PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom Zmluvy je  prevod 

   veci 
 v Zmluve z  na 

  sa na  
Zmluvy    a 

 sa  od   
  tovar  

v Zmluve,  je  vozidlo,  
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vozidlo   len Vozidlo  alebo 
   len Tovar

2.2. Zmluva sa  aj na dodanie Tovaru, 
  sa  stane  

 (Tovar,    
 len   Tovaru,  sa 

  len   len Tovar na 

2.3.  sa na  Zmluvy  
   Tovar v 

dohodnutom  a mieste plnenia.  
sa na  Zmluvy  riadne  

    
cenu Tovaru  v Zmluve a   
Tovar v dohodnutom  a na dohodnutom 
mieste.

3 .  K  CENA A  
PODMIEN KY

3.1.  dohodnutej  ceny Tovaru  
len  cena  je  v Zmluve. 

 je   od 
 pri  Zmluvy zaplatenie 

preddavku na  cenu vo   
  je spravidla  

v Zmluve alebo    
 len Preddavok

3.2.  je  jednostranne  
 cenu o sumu, o  sa 

    
   Tovaru oproti 

  v  uzavretia 
Zmluvy,  z  (i) zmeny  

  predpisov, (ii)  
ceny Tovaru  alebo  

 je  bez  
odkladu   o  

 ceny a  mu   cenu. 
 je  po  novej 

 ceny  od Zmluvy v  ak 
  ceny presiahne 15,00 % 
  ceny  DPH. Ak 
 do 7 (siedmych)  od  

novej  ceny  od Zmluvy,  
sa za to,    ceny  
je      
cenu   na  od 
Zmluvy   uvedenej lehoty 

3.3.  je    
Preddavok v lehote splatnosti preddavkovej 

    
   pri  

Zmluvy.  cenu, resp. jej  
 je    

 v lehote splatnosti riadnej 
    
  ku   

dodania Tovaru,   
 je  ku   

dodania Tovaru. Ak sa  strany 
  inak,  je 

    cenu 
pred  Tovaru  Za 

  je   pred 
 Tovaru  

 zaplatenie  ceny.

3.4. V  ak   v   
 cenu z prostriedkov  

    
je    zmluvu o 

  s  
3.5.  cena  Preddavku sa  

 prevodom, v hotovosti alebo 
platobnou kartou  POS 

    
ceny alebo jej  sa pri hotovostnej  
rozumie    v 
hotovosti do pokladne  a pri 
bezhotovostnej    

 na  
3.6.   vady Tovaru alebo 

uplatnenie    zo 
zodpovednosti  za vady 
Tovaru    

   cenu Tovaru v stanovenej 
lehote splatnosti.    
Tovaru    

 6.  VOP.
3.7.   so  

 ceny alebo  jej   
Preddavku sa  za  

 Zmluvy. O   
 so   ceny alebo 

 jej  sa bez   
lehota dodania Tovaru  

 uzavretia   medzi 
  sa lehota dodania 

Tovaru   pre  
a/alebo  Tovar, na dodanie  je 

  na    
a to  do okamihu  splnenia  

    
 Ak je predmetom  

Tovar na   nie je 
   Tovaru u 

 alebo inej osoby pred 
 Preddavku.

3.8. V prípade omeškania Kupujúceho so 
zaplatením Kúpnej ceny alebo  jej 

 vrátane Preddavku má Predávajúci 
nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo 
výške stanovenej príslušným právnym 
predpisom.

3.9.   sa dohodli,  v 
 ak   so 

  ceny alebo  jej 
 presiahne 7 (sedem)    
 na zaplatenie zmluvnej pokuty vo  

0,03 %  sumy za    
  strany sa  dohodli, 

 ak    
 cenu ani do 30 (tridsiatich)  odo  

splatnosti    
 popri    

zo Zmluvy   na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo  Preddavku.  ak 

 Zmluvy nebol  Preddavok, 
 zmluvnej pokuty je 15 % zo sumy 

 ceny.
3.10.  ceny sa  cenami bez dane 

z pridanej hodnoty, ak nie je v Zmluve 
  inak. 
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4.  DODANIE A ODOVZDANIE 
TOVARU

4.1.  sa  strany  inak 
alebo z pokynov   

  je  miestom dodania 
Tovaru    
v Zmluve  len Miesto dodania  Ak 

   Tovar na  miesto, 
Tovar sa  za   v 

  bol   na 
prepravu.   s prepravou a 

 Tovaru  
4.2. Ak je predmetom   Zmluvy Tovar, 

 sa  skladom u  
 dodania Tovaru  v Zmluve 

(dodacia lehota) sa  za  
stranami   dodania Tovaru 

 len  dodania
4.3. Ak je predmetom   Zmluvy Tovar 

na    Vozidlo,  sa 
  len  alebo   

   
 dodania Tovaru  v Zmluve 

(dodacia lehota) sa  za 
  dodania Tovaru,  je 

 odhadom  a  z 
    

pre  druh Tovaru s  na 
umiestnenie    
podmienky a  stav ponuky a dopytu 
po danom Tovare  len  

 dodania   v  na 
 dodanie Tovaru na  bez 

 odkladu    
dodania.

4.4.  je  jednostranne  
  dodania s  na 

zmenu    pre 
 druh Tovaru.  je  
  Tovar aj pred 

  dodania. V  
ak Tovar na  nie je  

 ani do 90   od 
  dodania,  je 

  od Zmluvy.  
 na  od Zmluvy  

 ak   od Zmluvy 
 do 7 (siedmych)  od uplynutia 

90   od  
 dodania. V  ak Tovar nie je 

  ani do 30 (tridsiatich)  
od  dodania,  je  

 od Zmluvy.
4.5.  nie je   

Tovaru  ak dodaniu Tovaru  
 na strane  

prepravcu alebo    alebo  
okolnosti,    

  Tovar v  dodania. 
 v takomto  nie je  

 od Zmluvy v zmysle bodu 4.4. tohto 
 VOP.

4.6.  sa   Tovar od 
 v   dodania 

Tovaru,    
   nie je  

 Tovar  pred  

celej  ceny, ak sa  a 
  nedohodli inak.

4.7.  je  pred  Tovaru 
  prehliadku Tovaru. O 
 a  Tovaru,  je 

Vozidlo, bude    
 protokol)   

   ktorou 
bude   cena Tovaru,  
je  bude   ako 

 list a potvrdenie o  a  
Tovaru.

4.8. V    s  
Tovaru je    
Tovar     

   s Tovarom 
 v Mieste dodania.

4.9.    Tovaru 
sa  za   Zmluvy. 

 strany sa dohodli,  ak  
  Tovaru presiahne 7 

(sedem)     na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo  
5,00 EUR za     

  pokuta predstavuje 
   

 so   a 
 Tovaru.

4.10.   je inak  
 Tovar   

Tovar  na   
svojej splatnej    

  je  bez 
 odkladu   

 Tovaru (uplatnenie  
     

    
 

5 .  PREVOD   
A PRECHOD  

5.1.   k Tovaru  na 
     

ceny v plnej    
 a to bez  na odovzdanie Tovaru 

 Ak je Tovarom Vozidlo, 
 Vozidla do evidencie  

Vozidiel alebo vykonanie zmeny  
Vozidla v evidencii  Vozidiel  
vplyv na prevod/prechod   
k Vozidlu na 

5.2.   na Tovare,  
   skazou alebo 

 Tovaru  na  
(i) okamihom prevzatia Tovaru  
alebo (ii) okamihom,  mal  

 Tovar    
 na Tovare vznikne po prechode 

  na   
vplyv na    

   cenu, 
 ku  na Tovare  v  

 povinnosti 

6 .  Z  ZA VADY 
A  NA VOZIDLE
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6.1.   za vady,   
Tovar v okamihu prechodu  

 na  a  boli  
   

  a povinnosti 
 zo   nie   
  za vady Tovaru, o 

  v  prevzatia Tovaru 
vedel alebo s  na okolnosti, za 

 bol Tovar  a  
musel  okrem  ak sa vady 

   Tovaru,  mal  
Tovar  Zmluvy.  rovnako 

 za vady Tovaru  
 vykonania   

a/alebo   na Tovare,  
jeho     
v neautorizovanom servise.

6.2.  je    Tovar 
  jeho  vady 

pri jeho  V   je 
    z  

 pri obhliadke len v  ak 
  Tovar mal tieto vady v  jeho 

prevzatia.
6.3.  za  Tovaru   

  Tovar bude   doby 
 na  na   a  si 

  vlastnosti, ak nie je v 
 VOP   inak  len 

   v celom 
rozsahu  v okamihu vykonania 

  na/v Tovare 
v neautorizovanom servise.  
podmienky,   a  rozsah 
poskytovanej     

   
 spravidla vo forme  

 k Vozidlu  len  list
6.4.     

nad     
predpisom je zmluvnou  za  
resp.  za  poskytnutou 

  
6.5.   za vady, na  sa 

  ak vady boli  po 
prechode   na Tovare 

  a  ich 
 alebo osoby, s  pomocou 
 plnil svoj  alebo ak vady 

boli  v   s 
    sa 
 na  opotrebenie Tovaru, ani 

na vady Tovaru, na   
  upozornil pred 

 Zmluvy.
6.6.  doba na Tovar,  je  

vozidlo alebo  je 24 mesiacov, 
ak Zmluva,  list  

 alebo   predpis 
   dobu.

6.7. Ak je   v zmysle 
  predpisov,  

doba na Tovar,  je  vozidlo, je 
12 mesiacov, ak Zmluva,  list 

  alebo  
 predpis    dobu. 

Ak  nie je  v zmysle 
  predpisov,  

na Tovar,  je  vozidlo 
neposkytuje  ak Zmluva  inak, 
alebo ak  nevystavil  

 list.
6.8. V  ak sa na   Tovaru 

alebo jeho    
 doba,  pre   Tovaru takto 

  doba.
6.9.  doba    

 Tovaru  inak odo  
kedy bol   Tovar  ale 
neurobil tak  za   

6.10.  je   na  
 zo zodpovednosti za vady Tovaru, na 

 sa   len vtedy, ak vady 
vytkol bez  odkladu po tom,  
vady zistil alebo mohol  pri  
odbornej starostlivosti.   zo 
zodpovednosti za vady Tovaru, na  sa 

   ak sa neuplatnili v 
 dobe.

6.11.  zo zodpovednosti za vady sa  
 u P   u  

   Tovaru 
na   

6.12. Ak je   v zmysle 
  predpisov,  
 z  Tovaru   

Z  sa  ust.  a nasl. 
   

  zmluvy.  
     na 

  Tovaru opravou bez  
na   bola  Tovaru s 
vadami Zmluva   alebo 

  a bez  na 
,  sa  o vady,   

alebo  riadnemu  Tovaru. 
Ustanovenia  posl. veta,  436 ods. 1 

. a), c) a d),  436 ods. 2  4,  437 a  
441   sa  Ak 
sa  o  vady,   

  na   z  
ceny.

6.13.    vady Tovaru 
a    bez 

 odkladu. Ak je  
 v zmysle   

predpisov,    
  do 30 (tridsiatich) 

6.14. Na  podrobnosti   
 Tovaru  sa  

ustanovenia   poriadku 
  je  v 
 

6.15. Ak  list  inak,  
 zo zodpovednosti za vady 

Tovaru nie   na tretiu osobu a 
  je  ich 

  
6.16. Ak nie je v Zmluve vyslovene  alebo 

 ustanovenia   
opak, obmedzuje sa  za  
zo strany  len na  
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 jeho  a jeho 

   za 
nepriamo    zisk je 

  
6.17. Ak  v priebehu   

 Tovaru  k  
Tovaru, za    

 je  a   
Tovar do stavu pred vznikom  jeho 
opravou.   Tovaru do 

 stavu   Ak nie je 
uvedenie Tovaru do  stavu 

  alebo   
   v peniazoch, ak 

sa  inak.  ak je 
 Tovar   sa 

   rozdiel medzi 
   a cenou 

opravy Tovaru, ak   nerealizuje, 
   DPH, ak bola 

 Ak je   na 
 a povinnosti   sa 

 ustanovenia   
 veta tohto ustanovenia  nie je nijako 

7.  Z  ZMLUVY
7.1.  alebo  je  

 od Zmluvy len z   
v Zmluve,  VOP alebo  

  predpisoch.
7.2.  je   od Zmluvy 

v  ak   
  cenu alebo  

jej   Preddavku riadne a  
 je    od 

Zmluvy v  ak  neprevezme 
Tovar ani do 30 (tridsiatich)  odo  

 dodania Tovaru,  
   
 je   od Zmluvy 

aj v  ak dodanie Tovaru nie je 
    za 

  
7.3.  od Zmluvy   druhej 

zmluvnej strane   formou. 
 o  od Zmluvy  

    
   a  

uzavretia Zmluvy,  Tovaru 
   

  od Zmluvy.
7.4. V   od Zmluvy sa Zmluva 

 od   od okamihu 
    

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
7.5. Ak sa Zmluva zrušuje  po odovzdaní 

Tovaru Kupujúcemu,  je  
 do 3 (troch)   od 

 Zmluvy   
Tovar  jeho  a 

 v Mieste dodania, a to  
a v stave, v akom ho  prevzal od 

 s  na  
opotrebenie. V   sa  

    

   Tovaru do 
 stavu.

7.6.  je   do 7 
(siedmych)   od 

 Tovaru  
   cenu Tovaru, 

 o    
opotrebeniu Tovaru za  od prevzatia 
Tovaru  pri  do  

 Vozidla  
po  Zmluvy.

7.7. Ak sa  rozhodne   
Tovaru  leasingu, Zmluva 

  a    
zmluvy medzi  a leasingovou 

 na  ktorej sa 
   leasingovej 
 Tovar  v Zmluve, 

    
v prospech  ako  
Preddavok alebo    ceny 

  sa v takom  
 za     

leasingu,    na jej 
 a  sa na  

 ceny Tovaru   zmluvy 
uzavretej medzi  a leasingovou 
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8.  O  DOJEDNANIA
8.1. V  ak    cenu 

Tovaru z prostriedkov tvoriacich 
   

 a jeho  
 vyhlasuje,  informoval svojho 

 o  Tovaru a  z 
 s  Tovaru a  

 ceny z prostriedkov tvoriacich 
   

8.2. Ak Zmluva, tieto VOP alebo  predpis v 
   inak, 

  a oznamovanie 
   sa Zmluvy a 

dodania Tovaru sa   aj 
elektronickou formou,  
elektronickej    bude 

 na e-  adresy  
  v Zmluve alebo jej  

 elektronickej  sa  za 
 druhej zmluvnej strane  ich 

 odoslania.
8.3. Písomnosti    

 na adresy   
 v Zmluve alebo na  adresy,  

 druhou zmluvnou stranou  
  V  odoslania 
   sa 
   za  

 na 5. (piaty)  od jej odovzdania 
na  prepravu, ak  nebude 

   To  aj  ak 
sa  o   nedozvedel.

8.4. Predávajúci je oprávnený aj jednostranne 
 práva a povinnosti vyplývajúce zo 

Zmluvy na iného autorizovaného predajcu 
Tovaru, vykonávajúceho  na základe 
zmluvy uzavretej s importérom/distribútorom 
Tovaru.

8.5. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je 
dotknutý nárok na náhradu škody v celom 
rozsahu popri zmluvnej pokute. Na  

  pokutu  vplyv 
 splnenie zmluvnej povinnosti ani 

  Zmluvy.
8.6.   je  podpisom 

 na Tovar a/alebo Zmluvy 
potvrdzuje,  ho  pred  
Zmluvy alebo ak sa Zmluva  na 

  pred  ako  
odoslal    

   so 
 jeho    

 nielen, s jeho  na  
  kvalite,  na 

uplatnenie  podmienkami a 
 vybavovania  kde 

    na 
   na  

 na ochranu zdravia,  
   na 

 podnetov   
dozoru a kontroly pri   

     
tohto bodu VOP  potvrdzuje,  bol 

   o jeho  
 sa na subjekt   

sporov,  je    
 sporov,   je 

dosiahnutie   sporu 
medzi stranami sporu.

9. Z  USTANOVENIA
9.1. Tieto VOP sa   poriadkom 

Slovenskej republiky.
9.2. V  ak je  z  Zmluvy 

alebo  VOP   alebo 
 alebo ak sa  stane po 

 Zmluvy, nedotkne sa to platnosti, 
 alebo   

 Zmluvy alebo  VOP. 
 strany sa  bezodkladne 
   alebo 

 ustanovenie Zmluvy, alebo 
 VOP    a 

   svojim 
obsahom  najviac  

   
  alebo 

 
9.3. Tieto VOP  do platnosti a 

   29.04.2020. 
 znenie VOP je  od 

29.04.2020.
9.4.  si vyhradzuje  na zmenu 

 VOP. Zmena  VOP je  odo 
 ich zverejnenia na Webovom  

9.5.  vyhlasuje,  mal   
priestor  sa s obsahom  
VOP, s ich obsahom sa   
tieto  mu  ich obsahu porozumel a s 
VOP v celom rozsahu   potvrdzuje 
podpisom Zmluvy.

V Bratislave, ..................

_________________________________
                  

01.04.2022


