Všeobecné obchodné podmienky
1.

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) tvoria neoddeliteľnú
súčasť kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj ojazdeného motorového vozidla,
špecifikovaného v kúpnej zmluve (ďalej len “motorové vozidlo”), uzatvorenej medzi
RAAUTO finance s.r.o., V. Clementisa 1164/17, 05001 Revúca, IČO 47023058
(ďalej len “predávajúci”) a fyzickou osobou, uvedenou v kúpnej zmluve ako kupujúcim.
Na základe kúpnej zmluvy predávajúci predáva kupujúcemu motorové vozidlo vrátane
jeho súčastí a príslušenstva za kúpnu cenu, uvedenú v kúpnej zmluve.
Kúpna cena zodpovedá technickému stavu, veku a počtu najazdených kilometrov. Kupujúci
kupuje motorové vozidlo od predávajúceho za kúpnu cenu, uvedenú v kúpnej zmluve.

2.

Prehlásenie kupujúceho

2.1.Kupujúci prehlasuje, že:
a)

mu bolo predávajúcim umožnené uskutočniť s vybraným motorovým vozidlom
skúšobnú jazdu v dĺžke najmenej 20 km tak, aby sa mohol riadne oboznámiť s
funkčnosťou automobilu a s jeho technickým stavom;
b) mu bolo umožnené prehliadnuť si motorové vozidlo pred jeho kúpou v servisných
priestoroch predávajúceho, a to za účasti kupujúceho a/alebo ním prizvaného
odborníka, ktorý bol poverený kupujúcim na vykonanie kontroly technického stavu
automobilu a jeho prehliadku;
c) bol predávajúcim pred uzavretím kúpnej zmluvy informovaný o všetkých poplatkoch,
ktoré v súvislosti s kúpou automobilu platí predávajúcemu a o ich aktuálnej výške a
výslovne s nimi súhlasí.
2.2.V prípade, ak kupujúci kupuje motorové vozidlo z peňažných prostriedkov v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, kupujúci prehlasuje, že informoval svojho
manžela/manželku o kúpe automobilu podľa kúpnej zmluvy a druhý z manželov s
predmetnou kúpou výslovne súhlasí.

3.

Zodpovednosť za vady

3.1. Predávajúci zodpovedá za právne vady a iné vady, ktoré malo motorové vozidlo v čase
jeho predaja, a ktoré malo motorové vozidlo v čase prechodu nebezpečenstva škody na
motorovom vozidle, s výnimkou vád, o ktorých kupujúci v dobe uzavretia kúpnej zmluvy
vedel alebo musel vedieť (vady zjavné), a ďalších vád uvedených v bode 3.4. VOP.
3.2. Predávajúci prehlasuje, že motorové vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, že na
motorovom vozidle neviazne záložné právo alebo iné parvo tretích osôb a že motorové
vozidlo nie
je predmetom leasingového vzťahu podľa platnej, účinnej a súčasne
neukončenej leasingovej zmluvy.
Ak sa o uzatvorení kúpnej zmluvy preukáže opak, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy
odstúpiť. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za právne vady, môže
kupujúci uplatniť po celú dobu životnosti motorového vozidla.
3.3.Predávajúci prehlasuje, že motorové vozidlo nebolo poškodené povodňami, teda

predovšetkým že motorové vozidlo nestálo dlhšiu dobu v zatopenom území, nebolo pod
vodou, jeho interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní. V opačnom prípade je
kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
3.4.Predávajúci nezodpovedá za nasledujúce vady:
a) vady, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním a opotrebením motorové vozidla,
b ) vady, ktoré vznikli po prevzatí motorového vozidla kupujúcim v dôsledku použitia alebo
opotrebenia motorového vozidla,
c) vady, na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený,
d) zjavné vady, ktoré kupujúci mohol a mal zistiť pri vykonaní riadnej obhliadky
motorového vozidla a skúšobnej jazde.
3.5. Nároky kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nie sú prevoditeľné na tretiu
osobu a voči predávajúcemu je oprávnený ich uplatňovať výlučne kupujúci.
3.6.Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady
motorového vozidla a vady motorového vozidla predávajúcemu oznámiť bez zbytočného
odkladu potom, ako vadu zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti,
najneskôr však vo všetkých prípadoch (s výnimkou právnych vád) do jedného roka odo dňa
prechodu nebezpečenstva škody na motorovom vozidle (t.j. od prevzatia motorového
vozidla); v opačnom prípade jeho nároky zo zodpovednosti za vady zanikajú.
3.7.Predávajúci je oprávnený účtovať stojné vo výške 15,-eur za každý aj začatý deň, ak si
kupujúci v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
neprevezme motorové
vozidlo z priestorov predávajúceho, v súvislosti so zamietnutou reklamáciou alebo
neakceptovaním odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak
si neodstráni svoje motorové vozidlo z priestorov predávajúceho, predávajúci je súčasne
oprávnený na náklady kupujúceho tento automobil odtiahnuť na verejné parkovisko (verejné
plochy).

4. Odstúpenie od zmluvy
4.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí
riadne a včas kúpnu cenu motorové vozidlo.
4.2 Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpia
predávajúcemu.
4.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo zmluvných a zákonných dôvodov,
predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu motorového vozidla bezprostredne po vrátení
motorového vozidla do priestorov prevádzkarne predávajúceho v stave, v akom ho kupujúci
od predávajúceho prevzal pri kúpe, s prihliadnutím na jeho obvyklé opotrebenie od času
jeho prevzatia. V prípade že kupujúci nesplní svoju povinnosť vrátiť predávajúcemu
motorového vozidla v stave, v akom ho od predávajúceho prevzal s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s
uvedením motorového vozidla do takého stavu ako aj všetku škodu, ktorá s tým
predávajúcemu vznikne. V tejto súvislosti si predávajúci môže započítať svoju pohľadávku
na úhradu týchto nákladov oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V
prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nemá kupujúci voči predávajúcemu nárok na
náhradu vzniknutej škody, resp. nákladov spojených s vrátením motorového vozidla.

Kupujúci tiež nemá nárok na úroky z peňažnej čiastky vrátenej zo strany predávajúceho.

5. Nadobudnutie vlastníckeho
vlastníckeho práva

práva

k

automobilu

–

výhrada

Vlastníkom motorového vozidla sa kupujúci stáva okamihom uhradenia celej kúpnej ceny
za motorové vozidlo.

6.

Prevzatie motorového vozidla a prechod nebezpečenstva škody na
motorovom vozidle

6.1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odovzdať motorovom vozidle najneskôr v deň
uhradenia celej kúpnej ceny. Od okamihu prevzatia motorového vozidla kupujúci
znáša
zodpovednosť za dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa prevádzky vozidiel
na pozemných komunikáciách a je povinný zabezpečiť, uzatvorenie zákonného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel ohľadne motorového
vozidla, a to od okamihu jeho prevzatia od predávajúceho, inak zodpovedá predávajúcemu
za všetku škodu, ktorá mu tým vznikne (vrátane sankcií uložených príslušným orgánom
štátnej správy).
6.2. Nebezpečenstvo škody na motorovom vozidle prejde na kupujúceho okamihom
prevzatia motorového vozidla kupujúcim.

7.

Rozličné ustanovenia

7.1. Predávajúci ubezpečuje kupujúceho, že na území Slovenskej republiky je možné
registrovať vlastnícke právo kupujúceho k motorovému vozidlu, a že tomu nebráni žiadny
záznam príslušného orgánu štátnej správy. Toto ubezpečenie sa výslovne vzťahuje len na
územie Slovenskej republiky, pričom predávajúci nezabezpečuje administratívne úkony
spojené s registráciou vlastníckeho práva kupujúceho k motorovému vozidlu mimo územia
Slovenskej republiky.
7.2.Kupujúci poskytuje predávajúcemu súhlas na vyhotovenie kópie občianskeho preukazu,
prípadne iného osobného dokladu v súlade so zákonom č . 1 8 / 2 0 1 8 Z . z . . o ochrane
osobných údajov v platnom znení a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky, za
účelom evidencie svojich zákazníkov a za účelom zabezpečenia zmien v evidencii
vlastníkov motorových vozidiel.
7.3. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov predávajúcim v rozsahu
titul, meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo,
mailovú adresu, na dobu neurčitú až do odvolania, pre účely evidencie kupujúceho ako
zákazníka, zabezpečenia
zmeny
vlastníka v evidencii motorových vozidiel, ako aj
pre účely zaslania následných obchodných ponúk, ponuky služieb a zákazníckych výhod pre
kupujúceho. Predávajúci má právo používať štatistické informácie získané pri svojej
činnosti (napr. priemerný vek zákazníkov, percentuálne profesijné alebo vzdelanostné
zastúpenie a ďalšie obdobné štatistické a demografické údaje) pre propagáciu vlastnej
činnosti a pre ďalšie účely súvisiace s poskytovanými službami. Kupujúci ďalej súhlasí, že
jeho osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám, ktoré sú majetkovo alebo personálne
prepojené s predávajúcim alebo tretím osobám, s ktorými predávajúci
spolupracuje a

tiež súhlasí s ich prenosom do iného členského štátu v rámci Európskej únie. Bližšie
informácie o ochrane osobných údajov pri ich spracovávaní sú uvedené na webovej stránke
predávajúceho www.raautofinance.sk
7.4.Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu všetky administratívne poplatky spojené
s uzatvorením kúpnej zmluvy podľa platného cenníka predávajúceho,
ktorý
je
prístupný k nahliadnutiu. Kupujúci prehlasuje, že bol s týmto cenníkom včas oboznámený
pred uzavretím kúpnej zmluvy.
7.5.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované druhej zmluvnej
strane na adresu uvedenú v zmluvnej dokumentácii alebo na adresu uvedenú v obchodnom
resp. živnostenskom registri alebo na adresu, ktorú zmluvná strana písomne oznámi druhej
zmluvnej strane ako adresu pre doručovanie písomností. Ak nie je možné písomnosť
kupujúcemu odovzdať ani doručiť, považuje sa za doručenú tiež dňom, kedy bola zásielka
vrátená späť predávajúcemu ako nedoručená resp. nedoručiteľná, bez ohľadu na dôvod
nedoručenia a tiež bez ohľadu na to, či sa kupujúci o písomnosti dozvedel alebo nie.

8. Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky vzťahy a spory súvisiace a vyplývajúce
z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou sa budú riadiť výlučne slovenským právnym
poriadkom. Zmluvné strany dohodli pre rozhodovanie
sporov
právomoc a príslušnosť
súdov Slovenskej republiky.
8.2.Odchylné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v kúpnej zmluve majú
prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
8.3. Akákoľvek dohoda o zmene kúpnej zmluvy vyžaduje písomnú formu.
8.4.Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami. Tento deň je zároveň dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
8.5.Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2018 a sú zverejnené na webovej stránke
predávajúceho: www.raautofinance.sk
Dátum: 01.06.2018

