
SKODA

Kúpna zmluva
záväzná objednávka nového vozidla čís.

Predajca:
TOPCAR -  Machánek, s.r.o.
Hodonínska 11
841 03 Bratislava
IČO: 313Z7931 DIČ: Z020333249
Tel.: OZ 6010ZZZZ
Fax: OZ 6010ZZZ6
E-mail: in foptopcarm achanek.sk

Spol.zapisaná v OR Okr.Súdu BA I, odd. Sro, vložka č.

Klient:
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8 /A  
81104 Bratislava 
Tel.: 

E-mail: robertk lobucn lkpcvtis r.sk
IČO:0015188Z
DIČ: Z0Z0798395

Ponuka č. : 100Z07 Objednané :
Dopyt č.: 10Z00 /v. 3 Potvrdené :

Termín dodania :
Predmrt objednávky:___________________________________________________________________

Škoda 3T41L5 SUPERB 118/1,8 TSI, 118 KW, 1800 cm3 
Z014 1Z1Z Černá magická s perleťovým efektem

(VIN, Komisia,Rok,BID):
Kód výbavv

Konf.č: 
Počet: 1

PC PC vč. DPH
SUPERB 118/1,8 TSI Z0 664,17 Z4 797,00

OTD Vkládané koberečky vpředu a vzadu 39,17 47,00
1Z1Z Černá magická s perleťovým e fektem 478,33 574,00
PLE 4ramenný m ultifunkčn í vo lan t pro ovládání rádia, mal Z9Z,50 351,00
EAZ Prodloužená záruka na 4 roky, do 1Z0 000  km 0,00 0,00

Z láva - 3 58Z,50 - 4Z 99 ,00
zimF Zimné kom plety 791,67 950,00
task Taška s povinnou výbavou Z5,00 30,00
ZIAR žiarovky Z5,00 30,00
HASI hasiaci přístroj 33,33 40,00

Záloha: Z 500 ,00 18 767,00 22 520,00
Celkom za počet: 1 18 767,00 22 520,00
SKK Kurz 30/I26SKK/1C 565 365,00 678 438,00

Čiastka DPH: 3 754,00 € 113 073,00 SKK
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ŠKODA

Nejneskorsí dátum  dodania je  do 3 mesiacov od dáta závazné objednávky vozu. O upresnénom  dátum e dodania 
vozid la/vozidie l bude predajca zákazníka inform avať po zaradení vozidla do výroby.

Iné ujednania :

Dohodnutá záloha celkom
Rozdiel ( doplatok /  preplatok) 
Čiastka DRH
Celkom

Podpis a razídko predajcu

Vystavil :
Gurin Roman 
0903458969
gurinptopcarm achanek.sk 
6. 3. 201413:01:50

2 500,00 € 75 315,00 SKK
16 266,67 € 

3 754,00 €
490 049,70 SKK 
113 073,00 SKK

20 020,00 € 603 122,52 SKK

dátum a podpis klienta
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ŠKODA

Všeobecné zm luvné podm ienky  
I.

Predm et zm luvy
1. Kúpna zmluva

2. Zmluvné strany sa dohodli, že k odchýlkam v převedeni vozidla uvedeného v predchádzajúcom odseku môže dôjsť len v prípade zmeny 
modelového roku resp. zmeny výrobného programu.

3. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s automatickým spracovaním osobných údajov za účelom zisťovania spokojnosti zákazníkov.

II.
Kúpna cena a platobné podm ienky

1. Predávajúci má právo zmeniť cenu v nasledovných prípadoch:
• Ak vláda Slovenskej republiky alebo iný kom petentný orgán príjme opatrenia, nezávislé od vôle predávajúceho (napr. zmena colných, devízových alebo daňových predpisov), ktorými 
bude ovplyvnená cena vozidla, má predávajúci právo cenu vozidla v rozsahu takýchto opatrení upraviť.
• Ak by výrobca zvýšil cenu vozidla tak, že by sa tým zvýšila pre predávajúceho nadobúdacia cena vozidla, je  predávajúci oprávnený jednostranne zvýšiť kúpnu cenu vozidla dohodnutú v 
te jto  zmluve. V prípade, že dohodnutá cena vozidla bude takto zvýšená o viac ako 10%, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

2. Celá kúpna cena bude zaplatená kupujúcim nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne predávajúceho alebo
b) bankovým prevodom na účet predávajúceho,
c)preddavok kúpnej ceny
pričom kupujúci berie na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky odovzdané až na základe predloženého potvrdenia predávajúceho o prijatí kúpnej ceny alebo na základe bankového výpisu, 
z ktorého bude zrejmé, že kúpna cena bola pripísaná na účet predávajúceho. Týmto dňom prejde na kupujúceho vlastnícke právo k predmetnému vozidlu.

3. V prípade, že vozidlo bude dodané v lehote dohodnutej v čl. III. ods, 1 písm. b) te jto  zmluvy, zaplatí kupujúci predávajúcemu v termíne do 7 dní od podpisu tejto zmluvy preddavok na
bankový účet predávajúceho uvedený na prednej strane te jto  zmluvy. Pre platenie vyššie uvedeného preddavku slúži ako podklad tá to  zmluva.

III.
Dodacia lehota a dodacie podm ienky

1 Predávajúci dodá vozidlo kupujúcemu spravidla v týchto lehotách:
a) priamo zo skladu predávajúceho po podpise te jto  zmluvy, zabudovaní osobitnej výbavy a predložení potvrdenia uvedeného v čl. II ods. 2 zmluvy alebo
b) v lehote do 10 týždňov od zaplatenia preddavku (ak nebolo dohodnuté inak), ktorá môže byť predĺžená najviac o 4 týždne v prípade dodávky vozidla so sériovou výbavou a o 8 týždňov 
v prípade dodávky vozidla s osobitnou výbavou, pričom kupujúci berie na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky vydané až na základe predloženého potvrdenia predávajúceho o přijati 
kúpnej ceny alebo predložení bankového výpisu o zaplatení zvyšku kúpnej ceny. Týmto dňom prejde na kupujúceho vlastnické právo k predmetnému vozidlu.

2, Vozidlo bude odovzdané a prevzaté v predajni predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie vozidla telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo doporučeným listom,
IV.
Povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je  povinný odovzdať kupujúcemu vozidlo na základe vopred uskutočnenej výzvy v zmysle čl. Ill ods. 2 zmluvy, v prevedení dohodnutom v čl. I zmluvy aj s príslušnými dokladmi 
ihneď, ako mu kupujúci preukáže, že zaplatil dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho, uvedený na prednej strane te jto  zmluvy.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku II. a prevziať vozidlo v termíne do 5 dni odo dňa, kedy bol na jeho prevzatie vyzvaný. V prípade, že 
kupujúci neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí,alebo zruší objednávku, je  povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške preddavku podľa v čl. II. ods. 3 
zmluvy. Nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý

V.
Záručná doba a záručné podm ienky

1 Záručná doba vozidla je  24 mesiacov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.
2. Na originálne diely© sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov.
3. Voči prehrdzaveniu karosérie zvnútra je  výrobcom poskytnutá záručná doba: 12 rokov
4. Výrobca poskytuje záručnú dobu na lak vozidla: 36 mesiacov.
5 Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci vozidlo prevzal od predávajúceho aj s príslušnými dokladmi.

Kupujúci je povinný oznámiť (reklamovať) predávajúcemu alebo zmluvnému autorizovanému servisu vady na vozidle bez zbytočného odkladu (do 3 pracovných dni) po tom, čo vady
zistil.

7- Právo zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré piati záručná doba zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe.
8 - Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je  možné opravou alebo výmenou vadnej súčasti odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas (do 30 dní od prijatia reklamácie) a 

riadne odstránená.

9. Ak sa ukáže, že ide o vadu neodstrániteľnú, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného vozidla alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
10. Dojednanou úpravou v ods. 8 a 9 zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanoveni § 436 a § 437 Obchodného zákonníka.

Nároky na odstránenie vád môže kupujúci uplatniť u predávajúceho alebo u iného podnikateľa autorizovaného výrobcom/dodávateľom pre servis vozidiel te jto  značky, v tom to 
prípade je  kupujúci povinný o tom  informovať predávajúceho. Pri ústnom oznámení vád bude kupujúcemu odovzdané písomné potvrdenie o prijatí oznámenia.

12. Ak sa predmet kúpy stane pre vadu neschopným prevádzky, je kupujúci povinný obrátiť sa na najbližší autorizovaný servis.
13 Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na vozidle v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a kupujúci nemôže vozidlo používať.
14. Na vymenených dieloch z titu lu  odstránenia vád si môže kupujúci uplatniť nároky z vecných vád až do uplynutia záručnej doby na predmet kúpy, a to  na základe kúpnej zmluvy.
15. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak kupujúci (užívateľ):

• nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom kúpy, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu vozidla, v servisných knižkách a pod.
• havaroval s vozidlom,
• vykonal na vozidle také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu,
• zabudoval do vozidla taký diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom,
• vozidlo používal v rozpore s jeho účelom (preťažovanie, pretekárske, či športové využívanie),
• vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
• nepoužíval náplne, hm oty a prostriedky predpísané výrobcom.
Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje.

V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.

Záruka zanikne v prípade, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpísané výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a príslušnom autorizovanom 
servise.

16. Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas plynutia záručnej doby.
VI.

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci môže odstúpiť od te jto  zmluvy v prípade, ak kupujúci:

- nezaplatí preddavok vo výške, termíne a na účet dohodnutý v čl. II ods. 3 te jto  zmluvy,

- neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí po uplynutí lehoty uvedenej v čl. IV ods. 2 zmluvy. V takomto prípade vzniká predávajúcemu právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške zaplatenej zálohy, ktore j zaplatenie bude vykonané písomným rozhodnutím o jednostrannom započítaní pohľadávok podľa § 580 Občianskeho zákonníka, 
pretože neprevzatie mot. vozidla sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2. Kupujúci môže odstúpiť od te jto  zmluvy v prípade, ak predávajúci:
- zvýši cenu vozidla o viac ako 10% v zmysle čl. II ods. 1 zmluvy
- nedodá vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci určí po uplynutí lehoty uvedenej v čl. Ill ods. 1 písm. b) zmluvy
- neodstráni vady vozidla ani v primeranej dodatočnej lehote určenej kupujúcim po uplynuti lehoty uvedenej v čl. V ods. 8 zmluvy alebo oznámi kupujúcemu pred jej uplynutím že vady 

neodstráni.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah regulovaný tou to  zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka aj v prípade, ak nespadá pod vzťahy uvedené v § 261

Obchodného zákonníka.
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4. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so zmluvnými podmienkami, ktoré sú prílohou te jto  zmluvy a že s ich obsahom bez výhrad súhlasí.

Kupujúci:dňa 'edávajúci:
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