KÚPNA ZMLUVA
o predaji motorového vozidla
v zmysle zákona č.513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
Predávajúci: AUTONOVA, s.r.o.
Sídlo/bydlisko:
Priemyselný areál Východ súp. č. 3406
058 01 Poprad
Zástupca: JUDr. Miroslav Jevický,
konateľ
Tel. č.: 052 / 77 31 549
IČO: 31 649 513
IČ DPH: SK2020513110
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu:0093285075/0900
Zápis v Obchodnom registri Okr.súdu Prešov
dňa 18.03.1992
Oddiel: Sro Vložka číslo: 373/P

Kupujúci: MESTO Svit
Sídlo/bydlisko:
Hviezdoslavova 269 / 33, 059 21 Svit
Zástupca: PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor
Tel.č.: 052 / 78 75 111
IČO: 00326607
IČ DPH: SK
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, a.s., pobočka
Poprad, expozitúra Svit
Číslo účtu: 247 27 – 562/0200
Štatistický úrad SR
Oddiel:
Vložka:

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je predaj motorového vozidla
Model vozidla: ŠKODA Octavia TOUR 1,6MPI 75kW/102k.,5 st.MP
Zdvihový objem valcov: 1 595 cm3
Výkon kW: 75
Farba vozidla: 8E8E – Strieborná Brilliantová metalíza
Základná výbava: priložená pri cenníku - príloha

II.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet obstarania je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
2. cena za predmet zmluvy vrátane všetkých ocenených položiek v EUR za 1 ks je:
Predmet ponuky
ŠKODA Octavia TOUR
1,6MPI 75kW/102k.,5 st.MP

Cena bez
DPH

DPH 20 %

Cena s
DPH

9980,00

1 996,00

11 976,00
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3. V základnej cene vozidla je plný objem prevádzkových hmôt a mazív a 3 l paliva.
4. Spolu s vozidlom bude dodaná kompletná palubná literatúra v slovenskom jazyku.
5. Platobné podmienky budú dohodnuté pri osobnom stretnutí.
6. Súčasťou zmluvy bude preberací protokol potvrdený zástupcom kupujúceho.

III.
Dodacia lehota a dodacie podmienky
1.
2.

Vozidlo bude dodané kupujúcemu po podpise tejto zmluvy
Vozidlo bude odovzdané a prevzaté v sídle predávajúceho AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný
areál Východ sup.č. 3406 Poprad, kde bude vykonaná kupujúcim za spoluúčasti zástupcu
predávajúceho kontrola kompletnosti dodaného predmetu podľa zmluvy a skúšobná jazda.
Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie vozidla písomne – faxom a následne aj
telefonicky. Kupujúci je povinný vozidlo prevziať do 5 dní od vyzvania predávajúcim.
Predmet zmluvy ostáva vlastníctvom predávajúceho do doby úhrady celej kúpnej ceny
kupujúcim, t.j. do doby pripísania celej finančnej čiastky na účet predávajúceho.
IV.
Záručná doba a záručné podmienky
1. Záručná doba vozidla je:
- na vecné a právne závady
2 roky
- na prehrdzavenie karosérie
12 rokov
- na lak
3 roky
- doživotná garancia mobility Premium
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci vozidlo prevzal od predávajúceho aj
s príslušnými dokladmi. Predajný servis vykoná predajca vo svojom sídle. Záručné
prehliadky a záručné opravy budú vykonávané v autorizovaných servisných strediskách
ŠKODA podľa výberu kupujúceho.
Kupujúci je povinný podať predávajúcemu alebo zmluvnému garančnému servisu
správu o vadách na vozidle bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil.
Právo zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré platí záručná doba zanikne, ak nebolo
uplatnené v záručnej dobe.
Predávajúci zodpovedá za vady vozidla, ktoré malo vozidlo v čase prevzatia vozidla
kupujúcim, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej súčasti
odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
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.
Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch ak kupujúci
- nedodržal návod na obsluhu vozidla
- havaroval s vozidlom
- vykonal na vozidle také zásahy, ktoré príslušia len garančnému servisu
- zabudoval do vozidla taký náhradný diel, ktorý nie je povolený výrobcom
- vozidlo používal v rozpore s jeho účelom / preťažovanie, pretekárske či športové
využívanie/
- vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia
- nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom
V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré neboli
uvedenými skutočnosťami dotknuté.
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9. Záruka zanikne v prípade, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpísané
výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a príslušnom garančnom
servise.
10. Doplnky montované v predpredajnom servise predávajúceho je možné reklamovať
výlučne len v servise predávajúceho s predložením záručného listu.
11. Všetky nároky v bodoch 1 – 10 tohto článku týkajúce sa záruky a servisu uplatňuje
kupujúci len v autorizovaných servisoch ŠKODA.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nie je uvedené inak, spravuje sa táto zmluva ustanoveniami zák. č. 513/91 Zb. v platnom
znení.
2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvoma zmluvnými
stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu druhej zmluvnej strany. Vyhotovuje sa
v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dva.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v
platnom znení
4. Prípadné spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy sa účastníci dohodli riešiť na prednostnom
mimosúdnom konaní na úrovni štatutárnych zástupcov, ktoré bude iniciovať strana uplatňujúca
nároky z tejto zmluvy.

Prílohy:
1. Výpočet zmluvnej ceny – cenová ponuka zo dňa 15.08.2012
2. Cenník
V Poprade dňa 05.09.2012

v.r.
..........................................................
JUDr. Miroslav Jevický, konateľ
predávajúci

v.r.
................................................................
PaedDr. Rudolf Abrahám,
primátor
kupujúci
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