
 

1/6 

Zmluvné podmienky pre ojazdené vozidlá  
A. Všeobecné  

1. Prostredníctvom predajného portálu www.auto1.com (ďalej len portál) sú 
vozidlá predávané výhradne obchodníkom s vozidlami. Dcérska spoločnosť v ČR, 
je pobočkou AUTO1.com GmbH (ďalej AUTO1.com), AUTO1.com je dcérskou 
spoločnosťou skupiny AUTO1 Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlín / 
Nemecko. AUTO1 Group GmbH alebo AUTO1 European Cars B.V., 
Overschiestraat 57, 1062HN Amsterdam, Holandsko (v nasledujúcom nazývaný 
"predajca") sú vlastníci a predajci vozidiel, ktoré sú ponúkané cez platformu. 
AUTO1 European Cars B.V. je dcérskou spoločnosťou AUTO1 Group GmbH. 
Aktuálny predajca môže byť zverejnený na vyžiadanie a je tiež označený na 
potvrdení o predaji, ktoré bolo zaslané klientovi.  

2. Iba obchodníci s autami (ďalej len "obchodníci"), ktorí sú zaregistrovaný na 
portále, môžu byť kupujúcimi. Termíny a podmienky portálu sú záväzné.  

3. Zmluva uzavrená medzi predávajúcim a obchodníkom je založená výhradne na 
uvedených zmluvných podmienkách. Iné, obzvlášť oponujúce alebo rozporuplné 
podmienky predávajúci neuznáva. To platí aj pre práva a povinnosti 
neobsiahnuté v týchto zmluvných pomienkách, pre ktoré je vyžadovaný písomný 
súhlas predajcu.  

B. Uzavretie zmluvy  
1. Všeobecné  

1. Portál ponúka ojazdené (použité) vozidlá, ktoré sú zásadne majetkom 
predávajúceho. Portál je rozdelený len na rubriky "Okamžitý nákup", 
"24h aukcie", "Nevykúpené" a "Live-Aukcie". Ponúkané vozidlá 
prezentujú iba výzvu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy prostredníctvom 
obchodníka (tzv. Invitatio ad oferendum – Výzva k učineniu ponuky).  

2. Obchodník označí príslušné vozidlo a uvedie ponúkanú cenu a tým 
prejaví svoj záujem o kúpu. Týmto spôsobom obchodník podáva záväznú 
ponuku pre kúpnu zmluvu. Obchodník je touto ponukou viazaný po dobu 
platnosti ponuky.  

3. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy sa riadia aktuálnymi podmienkami po 
dobu platnosti a trvania zmluvy. Bežné verzie zmluvných podmienok 
môžu byť kedykoľvek jednostranne menené a/alebo zrušené a menené 
zverejnením zmien na webovej stránke. Prechodom vlastníctva k vozidlu 
sú prevedené všetky práva a povinnosti, spojené s vozidlom, na 
obchodníka.  

4. Prevod práv a povinností na základe predaja vyžaduje písomný súhlas 
predávajúceho.  
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5. Akceptácia podmienok kúpnej zmluvy sa potvrdzuje obchodníkovi 
potvrdením objednávky e-mailom a v konkrétnych prípadoch aj faxom.  

2. Okamžitý nákup  

1. V rubrike „Okamžitý nákup“ sú vybrané vozidlá ponúkané za pevné ceny. 
Táto cena predstavuje ponuku pre obchodníka. Neexistuje žiadne 
omedzenie doby platnosti ponuky.  

2. Obchodník môže zakúpiť tieto vozidlá za oznámené ceny. Za týmto 
účelom obchodník uplatní zodpovedajúcu záväznú ponuku pre uzavretie 
kúpnej zmluvy ako v predošlých prípadoch.  

3. Prijatím tejto ponuky predávajúcim je uzavrená kúpna zmluva. K 
uzavreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania 
akceptu e-mailom alebo faxom.  

3. 24h aukcie  

1. Rubrika „24h aukcie“ je aktivovaná iba pre vybraných obchodníkov. V 
tejto rubrike sú predávajúcim ponúkané iba novo vykúpené vozidlá. 
Doba platnosti ponuky pre jednotlivé vozidlá je predom určená. Doba 
platnosti ponuky je viditeľná pri detailnom náhľade pre každé ponúkané 
vozidlo a obvyklá doba je 24 hodín.  

2. Jeden obchodník podá maximálne dve záväzné ponuky pre uzavretie 
kúpnej zmluvy uvedeného vozidla behom platnosti ponuky. Najvyššia 
cena ponúknutá pre nákup vozidla behom doby platnosti ponuky je 
záväzná.  

3. Prijatím ponuky predávajúcim je kúpna zmluva uzavrená. K uzavreniu 
kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania akceptu e-
mailom alebo faxom.  

4. Nevykúpené  

1. Rubrika „Nevykúpené" je aktivovaná iba pre vybraných obchodníkov. V 
tejto rubrike môže obchodník zhliadnúť vozidlá, ktoré sú ohodnotené, v 
reálnom čase, paralelne a naživo s prebiehajúcim obchodným postupom 
predávajúceho.  

2. Obchodník umiestni maximálne dve záväzné ponuky na uzavretie kúpnej 
zmluvy. Najvyššia ponuka na vozidlo je záväzná po dobu 14 dní.  

3. Prijatím ponuky predávajúcim je kúpna zmluva uzavrená. K uzavreniu 
kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania akceptu e-
mailom alebo faxom.  

5. Live-Aukcie  

1. Rubrika „Live-Aukcie“ je aktivovaná iba pre vybraných obchodníkov. V 
tejto rubrike môže obchodník zhliadnúť vozidlá, ktoré sú ohodnotené, v 
reálnom čase, paralelne a naživo s prebiehajúcim obchodným postupom 
predávajúceho. Obchodník môže umiesniť záväzné ponuky do aukcie v 
limitovanej časovej perióde.  
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2. Obchodník môže umiesniť neobmedzený počet záväzných ponúk pre 
uzavretie kúpnej zmluvy. Najvyššia umiestnená ponuka na vozidlo je 
záväzná po dobu 14 dní.  

3. Prijatím ponuky predávajúcim je kúpna zmluva uzavrená. K uzavreniu 
kúpnej zmluvy dochádza prijatím ponuky vo forme zaslania akceptu e-
mailom alebo faxom.  

C. Platba  
1. Obchodník je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu bez zrážok. Upresnenia sú 

ozrejmené v príslušnom potvrdení objednávky. Kúpna cena je splatná ihneď. 
Platba kúpnej ceny musí nasledovať bez omeškania po uzavretí kúpnej zmluvy a 
zaslaní potvrdzovacej objednávky. Platba sa musí uskutočniť najneskôr do troch 
dní po uzavretí kúpnej zmluvy. Všetky ceny sa zjednávajú a platia v Eurách (EUR).  

2. Obchodník môže vzniesť námietky proti nárokom predávajúceho z kúpnej 
zmluvy, pokiaľ sú nepochybné, alebo pokiaľ existuje právny dôvod k námietkam. 
Predávajúci rozhodne o námietkách bezodkladne.  

3. V prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny ochodníkom môže predávajúci 
odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v prípade, že je omeškanie viac ako 7 dní od 
dátumu splatnosti kúpnej ceny. Po odstúpení môže predávajúci znovu uviesť 
vozidlo na trh. Právo na náhradu škody a ušlý zisk zostáva zachované.  

4. Poplatky za služby prevedené predajcom sú zobrazené v ceníku. Aktuálny ceník 
si môžete zobraziť a vytlačiť na webovej stránke, za použitia nasledujúceho 
odkazu: Cenník 

D. Vyzdvihnutie  
1. Obchodník je zodpovedný za vyzdvihnutie predaného vozidla na určenom 

mieste. Po uzavretí kúpnej zmluvy predávajúcí uvedie všetky potrebné 
informácie pre vyzdvihnutie, obzvlášť miesto, otváraciu dobu, najbližší možný 
termín vyzdvihnutia v podobe dokumentu (záznam o dodaní) obchodníkovi. 
Predávajúci si vyhradzuje právo premiestniť vozidlo aa iné miesto v rámci 
internej ligistiky do doby vyzdvihnutia.  

2. Obchodník vyzdvihne sám zakúpené vozidlo počas troch pracovných dní po 
uzavretí kúpnej zmluvy na mieste uvedenom v zázname o dodaní alebo 
alternatívne zaistí na svoje náklady transport vozidla.  

3. V prípade, že obchodník nesplní svoje povinnosti k odvozu vozidla najneskôr do 
7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, predávajúci ho zaťaží platbou za 
skladovanie/parkovanie vozidla poplatkom 15.00 EUR za jeden deň. Obchodník 
má povinnosť poplatok zaplatiť pokiaľ nedokáže, že za uskladnenie vozidla 
nevznikli žiadne náklady alebo vznikli náklady nižšie, ako vyčíslené. Pokiaľ 
nebude uhradený poplatok, vozidlo nebude vydané.  

4. Predávajúci zaručuje obchodníkovi vstup na pozemky spoločnosti alebo 
alternatívne na miesta, určené pre vyzdvihnutie predaných vozidiel.  

https://content.auto1.com/static/car_images/price_list_sk-07_06_17.pdf
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5. Obchodník môže na vlastné riziko a náklady poveriť prodejcu k organizácii 
transportu prostredníctvom externého logistického poskytovateľa.  

E. Pozastavenie právneho titulu  
1. Pokiaľ obchodník splní všetky svoje povinnosti z kúpnej zmluvy, predávajúci má 

povinnosť predať mu vozidlo, a ak to je možné, všetko príslušenstvo a taktiež 
príslušné registračné doklady. Do splnenia všetkých obchodných povinností 
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zostáva vozidlo v majetku predávajúceho spolu 
so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi.  

2. Do splnenia povinností obchodníkom má predávajúci právo zadržať všetky 
registračné doklady.  

3. Predávajúci má povinnosť starať sa o predané vozidlo s náležitou starostlivosťou 
do jeho vyzdvihnutia.  

F. Vada materiálu  
1. Predaj vozidla obchodníkom sa uskutočňuje podľa zásady predáva sa, ako stojí a 

leží s vylúčení akýchkoľvek nárokov ma materiálne vady spôsobené bežným 
opotrebením. Viac informácií v kapitole H. Zodpovednosť za ostatné vady trvá 
jeden rok od prevzatia vozidla.  

2. Obchodník má povinnosť skontrolovať vozidlo okamžite pri prevzatí. V prípade 
zistenia vady to obchodník oznámi predávajúcemu v dobe jedného pracovného 
týždňa od vyzdvihnutia. Pokiaľ obchodník túto povinnosť zanedbá a/alebo vada 
nebola zistená pri kontrole, je vozidlo považované za prevzaté bez vad, pokiaľ by 
nebolo možné vadu behom kontroly zistiť.  

3. Pokiaľ vada vyjde najavo neskôr, má obchodník povinnosť oznámiť vadu 
predávajúcemu behom jedného pracovného dňa od dátumu zistenia. Inak sa 
vozidlo považuje za skontrolované bez vad a to aj s ohľadom na vadu. To neplatí 
v prípade kedy predávajúci alebo jeho agent úmyselne zamlčí vadu.  

4. Zhora uvedené neplatí pre nároky vzniknuté hrubým zanedbaním povinností 
predávajúceho, vo vzťahu k životu, zdraviu či majetku tretích osôb a obdobne v 
prípade porušenia medzinárodných povinností predávajúcim alebo jeho 
agentom.  

G. Rôzne  
1. Zmluvné strany a predmet zmluvy sú dokumentované vo forme potvrdenia 

objednávky. Ručne písané zmeny alebo dodatky zapísané do kúpnej zmluvy a 
podmienky sú bez právnej záväznosti. Zmeny webovej stránky alebo zmluvných 
podmienok predávajúceho sú možné vždy.  

2. Pre obchodné vzťahy platí príslušná verzia zmluvných podmienok od počiatku 
zmluvného vzťahu.  
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3. Nemecké právo s výnimkou obchodných pravidiel EU je potrebné úpužiť na 
všetky zmluvy, právne a obchodné vzťahy a taktiež aj na vzniklé nároky, 
podliehajúce zmluvným podmienkam.  

4. Výlučným miestom jurisdikcie pre všetky súčasné a budúce nároky vznikajúce na 
základe obchodného vzťahu je miesto sídla predávajúceho (Berlín, SRN). 
Predávajúci má taktiež právo žalovať zmluvného partnera vo všeobecnom 
mieste jeho jurisdikcie vždy však za použitia nemeckého práva.  

5. Vyššie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na vozidlá, ktoré sú súčasťou 
propagačných akcií, to znamená kategória "Posledné kolo". V týchto prípadoch, 
je možnosť pre kupujúceho zakúpiť vozidlo pod tržnou cenou a tým pádom sa 
vzdáva akýchkolvek budúcich nárokov voči nemu.  

H. Iné dohody  
1. Predaj vozidiel obchodníkovi sa uskutočňuje s výlukou akýchkoľvek nárokov 

vznikajúcich v dôsledku materiálových vad. To sa vzťahuje predovšetkým na:  

1. — Vozidlá označené ako poškodené  
2. — Vozidlá s nájazdom viac ako 175.000 km  
3. — Vozidlá staršie ako 10 rokov  
4. — Bežné opotrebovanie  
5. — Viditeľné vady a škody a to hlavne:  

1. — Malé škrabance na laku  
2. — Malé ryhy (diery, povrchové poškodenie)  
3. — Chybajúce antény  
4. — Škrabance na hliníkových lištách a obrubách  
5. — Znečistený vnútorný priestor  
6. — Defektné pneumatiky  
7. — Malé poškodenia spôsobené dopadom kamienkov na predné 

sklo  
8. — Chýbajúci návod k použitiu vozidla  
9. — Chýbajúce CD, DVD alebo pamäťová karta pre GPS  
10. — Chýbajúci kryt batožinového priestoru alebo police za zadnými 

sedadlami  
11. — Chýbajúce ďiaľkové ovládanie  
12. — Chýbajúce kľúče od príslušenstva (vlečná tyč, strešné nosníky 

a pod.)  
13. — Žiarovky  

6. — Technické poškodenie na opotrebených dieloch, hlavne:  
1. — Výfukový systém  
2. — Airco Fluid (kvapalina klimatizácie)  
3. — Tlmiče  
4. — Prasknuté pružiny  
5. — Zavesenie kolies  
6. — Poškodenie spojky  
7. — Zotrvačník (dvojhmotový)  
8. — Brzdy, ručná brzda a valec  
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9. — Ložiská kolies  
10. — Ložiská tlmičov  
11. — Akumulátor  
12. — Strata kvapalín  
13. — Stierače.  

(Verzia : Máj 2016) 


