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Smluvní podmínky pro ojeté vozy 
A. Obecně  

1. Prostřednictvím prodejního portálu www.auto1.com (dále jen portál) jsou 
vozidla výhradně prodávána obchodníkům s auty. Dceřiná společnost v ČR, je 
pobočkou AUTO1.com GmbH (dále AUTO1.com), AUTO1.com je dceřinou 
společností skupiny AUTO1 Group Gmbh, Bergmannstr. 72, 10961 Berlín / 
Německo. AUTO1 Group GmbH nebo AUTO1 European Cars B.V., 
Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Nizozemí (v následujícím nazývaný 
"prodejce") jsou vlastníci a prodejci vozidel, které jsou nabízené skrze 
platformu. AUTO1 European Cars B.V. je dceřinou společností AUTO1 Group 
GmbH. Aktuální prodejce může být zveřejněn na vyžádání a je také označen na 
potvrzení o prodeji, které bylo zasláno klientovi. 

2. Pouze obchodníci s auty (dále jen "obchodníci"), kteří jsou registrovaní 
v portálu, mohou být kupujícími. Termíny a podmínky portálu jsou závazné.  

3. Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a obchodníkem je založena výhradně na 
uvedených smluvních podmínkách. Jiné, zvláště oponující nebo rozporné 
podmínky prodávající neuznává. To platí i pro práva a povinnosti neobsažené v 
těchto smluvních podmínkách, pro které je vyžadován písemný souhlas 
prodejce.  

B. Uzavření smlouvy  
1. Obecně  

1. Portál nabízí ojetá (použitá) vozidla, která jsou zásadně majetkem 
prodávajícího. Portál je rozdělen na rubriky "Okamžitý nákup", "24h 
aukce", "Nevykoupené" a "Live-Aukce". Nabízená vozidla pouze 
prezentují výzvu k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím obchodníka 
(tzv. Invitatio ad oferendum – Výzva k činění nabídky).  

2. Obchodník označí příslušné vozidlo a uvede nabízenou cenu a tím 
projeví svůj zájem o koupi. Tímto způsobem obchodník podává 
závaznou nabídku pro kupní smlouvu. Obchodník je touto nabídkou 
vázán po dobu platnosti nabídky.  

3. Práva a povinnosti z kupní smlouvy se řídí aktuálními podmínkami po 
dobu platnosti a trvání smlouvy. Běžné verze smluvních podmínek 
mohou být kdykoliv jednostranně měněny a/nebo zrušeny a měněny 
zveřejněním změn na webové stránce. Přechodem vlastnictví k vozidlu 
přechází veškerá práva a povinnosti vážící se k vozidlu na obchodníka.  

4. Převod práv a povinností na základě prodeje vyžaduje písemný souhlas 
prodávajícího.  

5. Akceptace podmínek kupní smlouvy se potvrzuje obchodníkovi 
potvrzením objednávky e-mailem a v konkrétních případech i faxem.  
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2. Okamžitý nákup  

1. V rubrice „Okamžitý nákup“ se vybraná vozidla nabízejí za pevné ceny. 
Tato cena představuje nabídku pro obchodníka. Neexistuje žádné 
omezení doby platnosti nabídky.  

2. Obchodník může zakoupit tato vozidla za oznámené ceny. Za tím 
účelem obchodník uplatní odpovídající závaznou nabídku pro uzavření 
kupní smlouvy jako předešle.  

3. Přijetím této nabídky prodávajícím je uzavřena kupní smlouva. K 
uzavření kupní smlouvy dochází akceptací nabídky ve formě zaslání 
akceptu e-mailem nebo faxem.  

3. 24h aukce  

1. Rubrika „24h aukce“ se aktivuje pouze pro vybraného obchodníka. V 
této rubrice jsou prodávajícím nabízena pouze nově zakoupená vozidla. 
Doba platnosti nabídky pro jednotlivá vozidla je předem určena. Doba 
platnosti nabídky je viditelná na detailním náhledu pro každé nabízené 
vozidlo a obvyklá doba je 24 hodin.  

2. Jeden obchodník podá maximálně dvě závazné nabídky pro uzavření 
kupní smlouvy uvedeného vozidla během platnosti nabídky. Nejvyšší 
cena nabídnutá pro nákup vozidla během doby platnosti nabídky je 
závazná.  

3. Přijetím nabídky prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. K uzavření 
kupní smlouvy dochází akceptací nabídky ve formě zaslání akceptu e-
mailem nebo faxem.  

4. Nevykoupené  

1. Rubrika „Nevykoupené" se aktivuje jen pro vybraného obchodníka. V 
této rubrice může obchodník spatřit vozidla, která jsou ohodnocena, v 
reálném čase, paralelně a živě s probíhajícím obchodním postupem 
prodávajícího  

2. Obchodník umístí maximálně dvě závazné nabídky na uzavření kupní 
smlouvy. Nejvyšší nabídka za vozidlo je závazná pro dobu 14 dnů.  

3. Přijetím této nabídky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. K 
uzavření kupní smlouvy dochází akceptací nabídky obchodníkem ve 
formě zaslání akceptu e-mailem nebo faxem.  

5. Live-Aukce  

1. Rubrika „Live-Aukce“ je aktivována pouze pro vybrané obchodníky. V 
této rubrice může obchodník spatřit vozidla, která jsou ohodnocena, v 
reálném čase, paralelně a živě s probíhajícím obchodním postupem 
prodávajícího. Obchodník může umístit závazné nabídky do aukce v 
limitované časové periodě.  
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2. Obchodník může umístit neomezený počet závazných nabídek pro 
uzavření kupní smlouvy. Nejvyšší umístěná nabídka pro vozidlo je 
závazná po dobu 14 dnů.  

3. Přijetím nejvyšší nabídky prodávajícím dochází k uzavření kupní 
smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací nabídky 
obchodníkem ve formě zaslání akceptu e-mailem nebo faxem.  

C. Platba  
1. Obchodník je povinen zaplatit celou kupní cenu beze srážek. Upřesnění jsou 

zřejmá z příslušného potvrzení objednávky. Kupní cena je splatná ihned. Platba 
kupní ceny musí následovat bez prodlení po uzavření kupní smlouvy a zaslání 
potvrzení objednávky. Platba se musí uskutečnit nejpozději do tří dnů po 
uzavření smlouvy. Všechny ceny se sjednávají a platí v Eurech (EUR).  

2. Obchodník může vznášet námitky proti nárokům prodávajícího z kupní 
smlouvy, pokud jsou nepochybné, nebo pokud existuje právní důvod k 
námitkám. Prodávající rozhodne o námitkách bezodkladně.  

3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny obchodníkem může prodávající 
ustoupit od kupní smlouvy a to v případě, že prodlení je delší 7 dnů od data 
splatnosti kupní ceny. Po odstoupení může prodávající znovu uvést vozidlo na 
trh. Právo na náhradu škody a ušlý zisk zůstává zachováno.  

4. Poplatky za služby prováděné prodejcem jsou zobrazeny v ceníku. Aktuální 
ceník si můžete zobrazit a vytisknout na webové stránce za použití 
následujícího odkazu: Ceník  

D. Vyzvednutí  
1. Obchodník je odpovědný za vyzvednutí prodaného vozidla na určeném místě. 

Po uzavření kupní smlouvy prodávající uvede všechny potřebné informace pro 
vyzvednutí, zvláště místo, otvírací dobu, nejbližší možný termín vyzvednutí 
v podobě dokumentu (záznam o dodání) obchodníkovi. Prodávající si vyhrazuje 
právo přemístění vozidla na jiné místo v rámci interní logistiky do doby 
vyzvednutí.  

2. Obchodník vyzvedne sám zakoupené vozidlo během tří pracovních dnů po 
uzavření kupní smlouvy na místě uvedené v záznamu o dodání nebo 
alternativně zajistí na své náklady transport vozidla.  

3. V případě, že obchodník nesplní své povinnosti k odvozu vozidla nejpozději do 
7 dnů po uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny, prodávající ho zatíží 
platbou za skladování/parkování poplatkem 15.00 EUR za jeden den. 
Obchodník je povinen poplatek zaplatit pokud neprokáže, že za uskladnění 
vozidla nevznikly žádné náklady nebo vznikly náklady nižší, než vyčíslené. Pokud 
poplatek nebude uhrazen, vozidlo nebude vydáno.  

4. Prodávající zaručuje obchodníkovi vstup na pozemky společnosti nebo 
alternativně na místa, určená pro vyzvednutí prodaných vozidel.  

https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_cz-07_06_17.pdf


4/5 

5. Obchodník může na vlastní riziko a náklady pověřit prodejce k organizaci 
transportu prostřednictvím externího provozovatele logistiky.  

E. Pozastavení právního titulu  
1. Pokud obchodník splní všechny své povinnosti z kupní smlouvy, je prodávající 

povinen předat mu vozidlo, a když je to možné, všechno příslušenství, a rovněž 
příslušné registrační doklady. Do splnění všech obchodníkových povinností 
vyplývajících z kupní smlouvy, zůstává vozidlo v majetku prodávajícího spolu se 
všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.  

2. Do splnění povinností obchodníkem má prodávající právo zadržet všechny 
registrační doklady.  

3. Prodávající je povinen pečovat o prodané vozidlo s náležitou péčí do doby jeho 
vyzvednutí.  

F. Vada materiálu  
1. Prodej vozidla obchodníkům se uskutečňuje podle zásady prodává se, jak stojí 

a leží s vyloučením jakýchkoliv nároků na materiálové závady a závady 
způsobené běžným opotřebením. Více informací je v kapitole H. Odpovědnost 
za ostatní vady trvá jeden rok od převzetí vozidla.  

2. Obchodník je povinen zkontrolovat vozidlo okamžitě po převzetí vozu. V 
případě zjištění závady obchodník tuto prodávajícímu oznámí v době jednoho 
pracovního dne po převzetí. Pokud obchodník tuto povinnost zanedbá a/nebo 
závada nebyla zjištěna při kontrole, je zboží považováno za převzaté bez závad, 
pokud by nebylo možno závadu během kontroly zjistit.  

3. Shora uvedené neplatí pro nároky vzniklé hrubým zanedbáním povinností 
prodávajícího, ve vztahu k životu, zdraví či majetku třetích osob a obdobně v 
případě porušení mezinárodních povinností prodávajícím nebo jeho agentem.  

4. Výše uvedená pravidla se nevztahují na vozidla, jež jsou součástí propagačních 
akcí, to znamená kategorie "Poslední kolo". V těchto případech, je možnost pro 
kupující zakoupit vozidlo pod tržní cenou a tím pádem se vzdává jakýchkoliv 
budoucích nároků vůči němu.  

G. Různé  
1. Smluvní strany a předmět smlouvy jsou dokumentovány ve formě potvrzení 

objednávky. Ručně psané změny nebo dodatky zapsané do kupní smlouvy a 
podmínky jsou bez právní závaznosti. Změny webové stránky nebo smluvních 
podmínek prodávajícího jsou možné vždy.  

2. Pro obchodní vztahy platí příslušná verze smluvních podmínek od počátku 
obchodního vztahu.  
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3. Německé právo s výjimkou obchodních pravidel EU je třeba použít na všechny 
smlouvy, právní a obchodní vztahy a rovněž i na vzniklé nároky, podléhající 
smluvním podmínkám.  

4. Výlučným místem jurisdikce pro všechny současné a budoucí nároky vznikající 
na základě obchodního vztahu je místo sídla prodávajícího (Berlín, SRN). 
Prodávající má rovněž právo žalovat smluvního partnera v obecném místě jeho 
jurisdikce vždy však za použití německého práva.  

H. Jiné dohody  
1. Prodej vozidel obchodníkovi se uskutečňuje s vyloučení jakýchkoliv nároků 

vznikajících v důsledku materiálových vad. To se vztahuje především na:  

1. — Vozidla označená jako poškozená  
2. — Vozidla s větší ujetou vzdáleností než 175.000 km  
3. — Vozidla starší 10 let  
4. — Běžné opotřebení  
5. — Viditelné závady a škody a to zejména:  

1. — Malé škrábance na barvě  
2. — Malé rýhy (důlky, povrchová poškození)  
3. — Chybějící antény  
4. — Škrábance na hliníkových lištách a obrubách  
5. — Znečištěný vnitřní prostor  
6. — Defektní pneumatiky  
7. — Malá poškození způsobená dopadem kamenů na přední sklo  
8. — Chybějící návod k použití vozidla  
9. — Chybějící CD, DVD nebo paměťová karta pro GPS  
10. — Chybějící kryt zavazadlového prostoru nebo police za zadními 

sedadly  
11. — Chybějící dálkové ovládání  
12. — Chybějící klíče příslušenství (vlečná tyč, střešní nosníky a pod.)  
13. — Žárovky  

6. — Technické poškození na opotřebitelných dílech, zejména:  
1. — Výfukový systém  
2. — Airco Fluid (kapalina klimatizace)  
3. — Tlumiče  
4. — Prasklá pera  
5. — Zavěšení kol  
6. — Poškození spojky  
7. — Setrvačník (dvouhmotový)  
8. — Brzdy, ruční brzda a válec  
9. — Ložiska kol  
10. — Ložiska tlumičů  
11. — Akumulátor  
12. — Ztráta kapalin  
13. — Stěrače.  

Verze: Květen 2016 


