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ZZMMLLUUVVAA  OO  PPRREEDDAAJJII  MMOOTTOORROOVVÉÉHHOO  VVOOZZIIDDLLAA  
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej len „kúpna zmluva“): 
 

Číslo zmluvy:   01  

Predávajúci:  

Predávajúci: BOAT a.s.  

Sídlo\bydlisko: Vajnorská 167, 83237 Bratislava 

Zástupca: Roman Haramia 
IČO: 35756764 IČDPH: 2020231191 
Zapísaný v OR:  
Vl. č.: 1955/B Oddiel: Sa 

 

 
 
 
Kupujúci: Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava, 

95040004/1111 /  
Obchodné meno/Meno a priezvisko:  
Slov.obch.inšp.-Inšpekt Brati.  

Sídlo/bydlisko: Prievozská 1325/32, 82799  Bratislava 

Zástupca: Mgr. RNDr. Nadežda Machútová 
IČO*/č.OP: 17331927 

 
DIČ*/IČDPH*:  

Zapísaný v OR:  
Vl.č.:  Oddiel:  
Bankové spojenie: , /  

 
1. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“): Obj. kód: 
Továrenská značka:  Seat Model: Ibiza ST Style 1.4 5-G, 5-stupňová prevodovka 6J83E413 

Výkon kW/k: 63/85 Farba poťahov: Čierna Carbon BT 
Číslo karosérie:  Číslo motora:   
 Osvedčenie o evidencii číslo:   
Poznámky:  

 
2. Kúpna cena** 
A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane 20 % DPH: 11 190,-- EUR 
 
B/ Farba vozidla/obj. kód: Strieborná Estrella metalíza / P5P5 412,-- EUR 
 
 
C/ Medzisúčet: 11 602,-- EUR 
 
D/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): -464,-- EUR 
 
E/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR (ďalej len „kúpna cena“): 11 138,-- EUR  
F/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 9 281,67 EUR 
G/ Preddavok na kúpnu cenu 0,-- EUR 
 
 

3. Predávajúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu vozidlo podľa bodu 1. tejto kúpnej zmluvy a previesť na 
kupujúceho vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a preddavok podľa bodu 2. kúpnej zmluvy. 
Zmluvné strany dojednávajú výhradu vlastníctva, t.j. vlastnícke právo k vozidlu prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení 
kúpnej ceny. 

4. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami v ich aktuálne platnom znení, ktoré sú súčasťou tejto kúpnej zmluvy 
a s ich obsahom bez výhrad súhlasí. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie podkladov k používaniu vozidla. 

5. Kupujúci bol predávajúcim upozornený na skutočnosť, že predávajúci nesmie predávať  nové neojazdené vozidlá neautorizovaným 
predajcom, ktorí ďalej distribuujú motorové vozidlá na komerčné účely. Kupujúci týmto z tohto dôvodu výslovne vyhlasuje, že objednané 
vozidlo nadobudol  na účel užívania v rámci vlastnej činnosti  a nie jeho ďalšieho predaja  za účelom dosiahnutia zisku.  V prípade, ak 
kupujúci  vozidlo, ktoré je predmetom zmluvy, v rozpore s predchádzajúcim ustanovením ďalej predá s komerčným zámerom, zaväzuje 
sa kupujúci zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% kúpnej ceny. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia.   
 
 
V .................................................... dňa: ................. Predávajúci: ............................................... Kupujúci: ............................................... 
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OOBBCCHHOODDNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY    

PPRREE  PPRREEDDAAJJ  MMOOTTOORROOVVÝÝCCHH  VVOOZZIIDDIIEELL  
spoločnosti BOAT a.s.  

 
 
 
 
Preambula 
 
Tieto „Obchodné podmienky pre predaj motorových vozidiel“ (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti 
spoločnosti BOAT a.s. , so sídlom Vajnorská 167, 83237 Bratislava, IČO: 35756764 (ďalej len „predávajúci“) a  kupujúceho (ďalej 
len „kupujúci“) pri dodaní a prevzatí motorových vozidiel, ich doplnkov a príslušenstva, dodávaných predávajúcim v rámci jeho 
podnikateľskej činnosti (ďalej len „vozidlo“). 
Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce pre zmluvné strany z kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie vozidla (ďalej len „kúpna zmluva“). Obchodné 
podmienky tvoria v zmysle ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení (ďalej len „ObZ“) 
neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. Podpisom kúpnej zmluvy vyslovuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami. 
 
 
1. Predmet kúpnej zmluvy 

 
1.1 Predávajúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu vozidlo špecifikované v kúpnej zmluve a previesť na kupujúceho 

vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy. 
1.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne uskutočniť odchýlky v prevedení vozidla len v prípade zmeny modelového roku resp. 

zmeny výrobného programu.  
1.3 Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť kúpnu cenu vozidla v nasledovných prípadoch: 

a) ak príslušný orgán štátu príjme alebo vydá právne akty alebo predpisy  nezávislé od vôle predávajúceho, ktoré ovplyvnia  
cenu vozidla (napr. zmena colných, devízových alebo daňových predpisov), má predávajúci právo kúpnu cenu zvýšiť 
primerane   rozsahu týchto právnych aktov alebo predpisov;  

b) ak výrobca zvýši cenu vozidla tak, že sa tým zvýši pre predávajúceho nadobúdacia cena vozidla, má predávajúci právo  
kúpnu cenu zvýšiť o výšku zmeny ceny zo strany výrobcu. V prípade, ak kúpna cena vozidla bude takto zvýšená o viac 
ako 5%, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.  

 
 
 
2. Platobné podmienky 

 
2.1 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v kúpnej zmluve.  
2.2 V prípade dodania vozidla, ktoré sa nachádza na sklade predávajúceho (čl. 3. bod 3.1 písm. a) týchto obchodných 

podmienok), je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim a ak predávajúci 
faktúru nevystaví, v lehote troch (3) pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy. 

2.3 V prípade dodania vozidla, ktoré sa nenachádza na sklade predávajúceho (čl. 3. bod 3.1 písm. b) týchto obchodných 
podmienok), je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu preddavok vo výške minimálne […] % kúpnej ceny, ak nie je 
dohodnuté inak. Kupujúci je povinný zaplatiť preddavok v lehote splatnosti zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim  a ak 
predávajúci zálohovú faktúru nevystaví, v lehote troch (3) pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy. Právnym podkladom pre 
zaplatenie vyššie uvedeného preddavku je kúpna zmluva, resp. zálohová faktúra vystavená predávajúcim. Predávajúci je 
povinný objednať vozidlo u výrobcu až po zaplatení preddavku kupujúcim. Kupujúci je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu 
v lehote troch (3) pracovných dní od výzvy predávajúceho na prevzatie vozidla podľa čl. 3. bodu 3.2 týchto obchodných 
podmienok. 

2.4 Kúpna cena, preddavok alebo akákoľvek platba podľa týchto obchodných podmienok sa považuje za zaplatenú dňom 
pripísania peňažnej sumy na účet predávajúceho uvedený v kúpnej zmluve. Preukázaním platby je bankový výpis z účtu 
o pripísaní sumy vo výške kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

2.5 Výskyt akejkoľvek vady na vozidle alebo uplatnenie akéhokoľvek práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady 
vozidla nezbavujú kupujúceho záväzku zaplatiť celú kúpnu cenu v stanovenej lehote splatnosti. Nároky kupujúceho z vád 
vozidla budú vysporiadané v súlade s článkom 5. týchto obchodných podmienok. 

2.6 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny vozidla nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu akékoľvek 
ďalšie vozidlo bez ohľadu na termín dodania dojednaný v kúpnej zmluve, a to až do okamihu úplného splnenia všetkých 
splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.  

 
 
3.  Dodacia lehota, podmienky dodania, prevod vlastníckeho práva 

 
3.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu vozidlo spravidla v týchto dodacích lehotách:  
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a)  ak sa vozidlo nachádza na sklade  predávajúceho, bez zbytočného odkladu po podpise kúpnej zmluvy, zabudovaní 
osobitnej výbavy a predložení potvrdenia o zaplatení celej kúpnej ceny podľa čl. 2. bod 2.2 a všetkých peňažných 
záväzkov kupujúceho podľa čl. 4 týchto obchodných podmienok, alebo  

b)  ak sa vozidlo nenachádza na sklade  predávajúceho, v lehote do (12 ) týždňov od zaplatenia preddavku podľa čl. 2. bod 
2.3 týchto obchodných podmienok (alebo od podpísania zmluvy); táto lehota môže byť z dôvodov na strane výrobcu 
predávajúcim jednostranne predĺžená najviac o štyri (4) týždne v prípade dodávky vozidla so sériovou výbavou alebo o 
dvanásť (12)  týždňov v prípade dodávky vozidla s osobitnou výbavou. Kupujúci má právo na odovzdanie vozidla až po 
predložení potvrdenia o zaplatení celej kúpnej ceny podľa čl. 2. bod 2.3 a všetkých peňažných záväzkov kupujúceho podľa 
čl. 4 týchto obchodných podmienok. 

3.2 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať vozidlo, keď umožní  kupujúcemu nakladať s vozidlom v sídle alebo prevádzkarni 
predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie vozidla telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo 
doporučeným listom. O odovzdaní vozidla predávajúcim a jeho prevzatí kupujúcim bude spísaný preberací protokol, ktorý 
podpíše predávajúci a kupujúci. Nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia vozidla 
kupujúcim (týmto nie je dotknutý čl.4, bod 4.4 týchto obchodných podmienok).  

3.3 V prípade ak kupujúci uhradil celú kúpnu cenu (podľa čl. 2. týchto obchodných podmienok) a všetky peňažné záväzky (podľa 
čl. 4. týchto obchodných podmienok) pred dodaním vozidla,  nadobúda vlastnícke právo k vozidlu v okamihu prevzatia vozidla. 
V ostatných prípadoch platí, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo k vozidlu až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa čl. 2. 
týchto obchodných podmienok. 

3.4 Lehoty na dodanie vozidla podľa bodu 3.1 tohto článku sa primerane predlžujú o čas trvania prekážok, ktoré nastali nezávisle  
od vôle predávajúceho a bránia mu v dodaní vozidla (napr. živelné pohromy, štrajky, výluky v doprave, omeškanie dodávky zo 
strany výrobcu, politické a vojnové konflikty). 

 
 

4. Povinnosti zmluvných strán 
 

4.1 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu vozidlo v súlade s čl. 3. bod 3.1  týchto obchodných podmienok,  po tom, čo mu 
bolo vozidlo dané k dispozícií výrobcom a  na základe vopred uskutočnenej výzvy podľa čl. 3. bod 3.2  týchto obchodných 
podmienok, v prevedení dohodnutom v kúpnej zmluve aj s príslušnými dokladmi bez zbytočného odkladu po tom, ako mu 
kupujúci preukáže, že zaplatil celú dohodnutú kúpnu cenu (podľa čl. 2. týchto obchodných podmienok) a všetky peňažné 
záväzky (podľa čl. 4. týchto obchodných podmienok). 

4.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu  spôsobom podľa  čl. 2. bod 2.1 týchto obchodných podmienok a prevziať 
vozidlo do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol na jeho prevzatie vyzvaný („lehota na prevzatie“). V prípade, že 
kupujúci neprevezme vozidlo ani v primeranej dodatočnej  lehote na prevzatie, určenej mu predávajúcim,   je povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške preddavku podľa čl. 2. bod 2.3 týchto obchodných podmienok. Zmluvná pokuta je splatná v prvý deň 
nasledujúci po poslednom dni dodatočnej lehoty na prevzatie. Nárok predávajúceho na náhradu škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.  

4.3 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 
0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

4.4 V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím vozidla, prechádza na neho nebezpečenstvo straty, poškodenia, zničenia a 
náhodnej skazy vozidla. Kupujúci je ďalej povinný zaplatiť náklady, vzniknuté najmä v súvislosti so  skladovaním vozidla 
a poistením, ako aj iné účelne vynaložené náklady na jeho uchovanie a starostlivosť. 

 
 
 
 
 
5. Zodpovednosť za vady, záručná doba a záručné podmienky  

 
5.1 Rozsah plnenia zo zodpovednosti za vady sa riadi ustanoveniami tohto čl. 5 obchodných podmienok, ustanovenia § 422 

a nasl. Obchodného zákonníka sa nepoužijú. Predávajúci zodpovedá za to, že vozidlo je v súlade s technickými požiadavkami 
ustanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi  podmienky prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a poznatkami zodpovedajúcimi súčasnému stavu techniky.  Predávajúci zodpovedá za vady na 
vozidle, ktoré má vozidlo v okamihu prevzatia kupujúcim a za vady ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.  Predávajúci poskytuje 
záruku  v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto článku 5. týchto obchodných podmienok. Záručná doba je  dvadsaťštyri 
(24) mesiacov (bez ohľadu na počet najazdených kilometrov) a  začína plynúť odo dňa prevzatia vozidla kupujúcim.  

5.2 Na Seat originálne diely sa poskytuje záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov. Rozšírená záručná doba na kvalitu 
laku vozidla je  36 mesiacov a rozšírená záručná doba na  absenciu výskytu korózie  na vozidle je 144 mesiacov. 
Výrobca počas tejto doby preberá záruku na poškodenia karosérie spôsobené koróziou. Koróziou sa na účely tejto 
zmluvy  rozumie perforácia plechu na karosérií, ktorá postupuje z vnútornej strany (dutina) k vonkajšej strane. Potvrdenie 
o pravidelnom navštevovaní autorizovaného servisu je jedným z predpokladov vzniku nároku na opravu laku alebo 
karosérie vozidla v rámci  rozšírenej záručnej doby na lak a karosériu.  

5.3 Pre uplatňovanie práv kupujúceho z titulu vád na vozidle (reklamácia) platí nasledovné:                                                                                                                                  
a) zjavné vady (t.z. vady na vozidle, ktoré je možné zistiť s vynaložením odbornej starostlivosti pri preberaní vozidla) je 
kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu pri preberaní vozidla - najneskôr do troch  (3) dní od jeho prevzatia. b) ostatné vady 
(t.z. vady skryté) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu  bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch  (3) dní odo dňa, 
kedy vady zistil alebo kedy mohli byť zistené s vynaložením odbornej starostlivosti, najneskôr však do uplynutia záručnej 
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doby. Nedodržanie lehôt uvedených v  tomto bode  na oznámenie o vadách vozidla má za následok zánik práv kupujúceho 
v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady na vozidle. 

5.4 Kupujúci je povinný oznámiť (reklamovať) vady na vozidle v prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné 
s ohľadom na predmetné vozidlo alebo zmluvnému autorizovanému servisu, v tomto prípade je kupujúci povinný o tom 
informovať predávajúceho. Ak sa vozidlo stane pre vadu neschopným prevádzky, je kupujúci povinný obrátiť sa na najbližší 
autorizovaný servis, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknutú škodu. Predávajúci alebo autorizovaný servis pri uplatnení 
reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a určí spôsob jej vybavenia v závislosti od zložitosti 
technického zhodnotenia stavu vozidla v primeranej lehote.  

5.5 Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady a zo záruky sú vylúčené a predávajúci (autorizovaný servis) nezodpovedá za 
vady vzniknuté v dôsledku (najmä):  
a) nedostatočnej starostlivosti, nedodržania technických, bezpečnostných  podmienok a predpisov výrobcu o zaobchádzaní 

s vozidlom (napr. návod na obsluhu vozidla, servisný plán); 
b) použitia vozidla v rozpore s jeho účelom (preťažovanie, pretekárske, či športové využívanie, prekročenie povoleného 

zaťaženia vozidla), pri prevádzke vozidla v sťažených prevádzkových podmienkach, tak ako sú definované v servisnom 
pláne; 

c) havárie či iného poškodenia vozidla; 
d) škôd v dôsledku neodbornej manipulácie s vozidlom po výskyte vady alebo tým, že nebolo bez zbytočného odkladu 

pristavené (prepravené) do autorizovaného servisu, resp. vykonania takých zásahov na vozidle, ktoré prináležia len 
autorizovanému servisu; 

e) zabudovania do vozidla takého dielu alebo súčasti, ktorá nie je povolená výrobcom alebo výrobcom nepovoleným 
spôsobom;  

f) modifikácie vozidla nedovoleným spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia (napr. vozidlá s prestavbou); 
g) nepoužívania náplní, hmôt a prostriedkov predpísaných výrobcom; 
h) opráv a údržby dodatočne montovaného príslušenstva a doplnkov, ako aj demontáže akéhokoľvek príslušenstva a či 

súčasti vozidla, 
i) dovybavenia a prevybavenia vozidla nesériovými zabezpečovacími zariadeniami na základe zákonných predpisov a 

predpisov poisťovní (alarm, imobilizér, a pod.).  
Zo záruky je ďalej vylúčené a vznik zodpovednosti za vady nespôsobuje: 
a) bežná údržba, pravidelné nastavenia a kontroly, predmety bežnej spotreby (napr. prevádzkové náplne, olejové, vzduchové 

a palivové filtre); 
b) prirodzené opotrebenie vozidla, jeho dielov alebo súčastí, v dôsledku obvyklého používania vozidla (napr. brzdové 

segmenty, obloženie spojky, klinový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy, gumové manžety, gumičky stieračov, 
žiarovky); 

c) škody spôsobené prírodnými javmi a vonkajším prostredím (napr. krupobitím alebo záplavami); 
d) výmena poškodených skiel vozidla, výmena a oprava pneumatík a diskov, vyvažovanie kolies a geometria; 
e) opravy spojené s dlhším odstavením a skladovaním vozidla a s jeho neskorším uvedením do prevádzky, ako aj škôd tým 

spôsobených (napr. akumulátor,  pneumatiky); 
f) poškodenie laku karosérie zapríčinené vplyvom životného prostredia, ako napr. atmosferické, chemické, živočíšne alebo 

rastlinné znečistenie, vplyvom piesku, solí, odletujúcich kamienkov spod kolies okoloidúceho vozidla a inými vonkajšími 
činiteľmi. 

V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.  
5.6 Na uplatnenie záruky sa kupujúcemu odporúča nechať na vozidle vykonať činnosti predpísané výrobcom a vyznačené 

v servisnom pláne (knižke) v určených termínoch v príslušnom  autorizovanom servise. Záruka zaniká aj v prípade, ak kupujúci 
nenechá na vozidle vykonať všetky záručné opravy v príslušnom autorizovanom servise a zároveň nenechá vykonať riadne 
a odborne všetky ostatné servisné úkony (vrátane pravidelných prehliadok) predpísané výrobcom a vyznačené v servisnom 
pláne v určených termínoch s preukázateľne dodržaným technologickým postupom predpísaným výrobcom a s použitím 
originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov. V prípade použitia náhradných dielov alebo náplní 
kupujúceho pri servisných úkonoch, predávajúci alebo autorizovaný servis za vady týchto náhradných dielov alebo náplní ani 
za vady ich použitím spôsobené nezodpovedá, kupujúci  zodpovedá za všetky prípadné nimi spôsobené škody. 

5.7 Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú  možno opravou odstrániť, má kupujúci právo, aby bola v primeranej lehote bezplatne 
odstránená opravou alebo výmenou vadnej súčiastky, podľa voľby predávajúceho (autorizovaného servisu).  

5.8 Ak odstránenie vady opravou alebo výmenou vadnej súčiastky nie je možné ani v primeranej dodatočnej lehote oznámenej 
kupujúcemu alebo ak by tým vznikli predávajúcemu (autorizovanému servisu)  neprimerané náklady, má kupujúci právo 
požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny (t.j. zľavu v rozsahu zníženia hodnoty vozidla s vadami v čase prevzatia vozidla). 
Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny aj v prípade vady neodstrániteľnej, ktorá však nebráni riadnemu 
užívaniu vozidla. V prípade pochybností o výške primeranej zľavy je rozhodujúci  znalecký posudok. 

5.9 Ak ide o vadu, ktorú nemožno opravou alebo výmenou vadnej súčiastky odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vozidlo mohlo  
riadne užívať v súlade so všeobecne záväznými predpismi o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách, môže kupujúci požadovať u predávajúceho výmenu vozidla zodpovedajúceho typu a výbave vozidla podľa 
kúpnej zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ v  prípadoch odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výmeny vozidla nemôže  
kupujúci vrátiť vozidlo v stave, v akom ho dostal, je povinný zaplatiť predávajúcemu primeranú náhradu za používanie vozidla  
po dobu od prevzatia vozidla do jeho vrátenia. Za primeranú náhradu sa považuje suma vo výške jedného (1) % kúpnej ceny 
za každých najazdených 1000 km, ak nie je dohodnuté inak a ak nebola hodnota vozidla neprimerane znížená jeho 
nadmerným opotrebením.  

5.10 Predávajúci alebo zmluvný autorizovaný servis vybaví reklamáciu v lehote primeranej povahe a obtiažnosti vady.  
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5.11 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. Kupujúci nemá nárok na náhradu za používanie náhradného vozidla počas 
tejto doby, ak sa nedohodne inak. 

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

6.  Predĺžená záruka ClubSEAT® 
 
6.1   Kupujúci sa nadobudnutím vlastníckeho práva k vozidlu stáva členom ClubSEAT®. V rámci členstva v ClubSEAT® predávajúci 

poskytuje kupujúcemu predĺženú záruku na SEAT originálne diely, výlučne v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto 
ustanovení čl. 6 obchodných podmienok. 

6.2   Predĺžená záruka začína plynúť okamihom skončenia 24 – mesačnej záručnej doby podľa čl. 5  bodu 5.2 pred bodkočiarkou 
týchto obchodných podmienok, a trvá po dobu ďalších 24 mesiacov, t.j. skončí uplynutím 48 mesiacov od prevzatia vozidla. 
Predĺžená záruka sa nevzťahuje a nezahŕňa predĺženie záručnej doby na kvalitu laku vozidla a na neprehrdzavenie karosérie 
vozidla. Doba predĺženej 24-mesačnej záruky sa nepredlžuje, nezačína plynúť od znovu, ani nespočíva, a to za žiadnych 
okolností. Ani oprava ani výmena vadného dielu vozidla nespôsobujú začatie plynutia novej doby predĺženej záruky ani len 
k dielu vozidla. 

6.3 Podmienkou pre uplatnenie práv z predĺženej záruky je vykonávanie všetkých servisných opráv a výrobcom predpísanej 
údržby resp. servisných prehliadok u autorizovaných servisných partnerov SEAT. Nároky na opravu v rámci predĺženej záruky 
nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať všetky servisné opravy, údržby, prehliadky a činnosti 
predpísané výrobcom pre daný model vozidla výhradne u zmluvného autorizovaného servisného partnera SEAT. 

6.4 Predmetom predĺženej záruky je výlučne garancia odstránenia porúch, ktoré sa vyskytnú na dieloch vozidla podľa čl. 6.5 týchto 
obchodných podmienok, spôsobených vadou materiálu a montáže pri výrobe, a to výlučne opravou alebo výmenou vadného 
dielu alebo súčiastky podľa úvahy autorizovaného servisu SEAT. Z predĺženej záruky nevznikajú kupujúcemu žiadne ďalšie 
nároky (ako sú napr. na odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmenu vozidla, zľavu z kúpnej ceny, na náhradu škody, na poskytnutie 
náhradného vozidla po dobu opravy), a to ani v prípade, ak sa vyskytne na vozidle väčší počet vád, alebo ak sa vada vyskytne 
opätovne. 

6.5 Predĺžená záruka sa vzťahuje výlučne na nasledovné komponenty/diely vozidla: 
a) motor: všetky mazané diely kľukovej skrine, bloku válcov a hlavy válcov, rozvodové mechanizmy, ventily, vodítk, ventilov, 

ojnice, zdvihátka, vačkové hriadele, systémy časovania vačkového hriadeľa a zdvihu ventilov, ozubený veniec 
zotrvačníka, pastorok štartéra, olejové čerpadlo, piesty a piestne krúžky, valce, piestne čapy, ložiská, kľukový hriadeľ a 
ložiská, pohon rozdeľovača, sacie potrubie, zberné výfukové potrubie, tesnenie motora, 

b) prevodovka:   – manuálna: ozubené kolesá, hriadele, radiace tyče, synchrónne spojky, radiace palce 
    – sekvenčná: ako manuálna, vrátane hydraulických ovládacích členov 
 – automatická: ozubené kolesá a planétové prevody, olejové čerpadlo, krúžky a hriadele, menič momentu
 zdvihátka a ventily, regulátor a hnací tanier, hnacia sústava – hnacie hriadele, ložiská kolies, rozvodové 
 kolesá, diferenciál, 

c) palivová sústava: vstrekovacie čerpadlo, vstrekovacia jednotka, turbodúchadlo, turbokompresor, 
d) chladiaca sústava: čerpadlo, termostat, ventilátor chladiaceho okruhu, vodný chladič, chladič motorového oleja, 

výmenník klimatizácie, kompresor klimatizácie, 
e) elektroinštalácia: štartér, alternátor, rozdeľovač, zapaľovanie so systémom elektronického vstrekovania, motorček 

stieračov, elektronický spúšťač okien vrátane motorčeka, centrálne uzamykanie dverí, všetky ovládacie prvky a 
signalizácia na palubnej doske, riadiace jednotky, riadiace jednotky xenónových svetiel, airbagy 

f) brzdy: posilňovače bŕzd, obmedzovače bŕzd a regulátory zaťaženia, kompresor, regulácia brzdového tlaku, hydraulický 
blok 

g) ABS: vývevy, senzory pozdĺžnych a uhlových rýchlostí, systém dynamickej stability 
h) riadenie: skrinka riadenia, posilňovač riadenia, čerpadlo, rozvodová sústava, vrátane hadíc a trubíc. 

6.6 Pokiaľ sa na vozidle vyskytne porucha na území Slovenskej republiky, kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu 
kontaktovať autorizovaný servis SEAT. Pokiaľ sa na vozidle vyskytne porucha mimo územia SR, alebo sa vozidlo stane kvôli 
vade, na ktorú sa vzťahuje predĺžená záruka, nepojazdné, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať call 
centrum SEATService® Mobility. Ak kupujúci neoznámi vadu  rámci predĺženej záruky v súlade s týmto článkom bez 
zbytočného odkladu, nemá nárok na odstránenie tejto vady. 

6.7 Predĺžená záruka sa nevzťahuje na: 
a) prípady uvedené v čl. 5  bodu 5.5 týchto obchodných podmienok, 
b) neodstrániteľné vady, 
c) škody vzniknuté v súvislosti s vadami. 
d) lak, sklá, svetlá, diely interiéru, čalúnenie vrátane senzorov zaťaženia sedadiel a elektroinštalácie spojenej so sedadlami, 
e) netesnosti mazacej a palivovej sústavy, tesnení motora, prevodovky a diferenciálu, sviečky zapaľovacie a žhaviace, 

vstrekovače, klinové a ozubené remene a kladky (pohon alternátora, rozvodový remeň a vodiace a napínacie kladky), filtre 
(vzduchový, olejový, palivový, perový), 

f) súčasti spojky (spojkové obloženie, spojkové ložisko, zotrvačník), brzdy ( brzdové obloženie, brzdové kotúče a bubny), 
tlmiče pérovania, vzduchové mechy, kvapaliny (chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina, hydraulická kvapalina, lej, palivo), 
spotrebný materiál, všetky hadice, gumové a pryžové súčasti, všetky súčasti výfuku vrátane katalyzátora a lambda sondy, 
vyhrievané sklo, žiarovky a xenónové výbojky, štartovacia jednotka xenónových svetiel. 

6.8 Zmenou vlastníctva vozidla nie sú dotknuté nároky na odstránenie porúch v rámci predĺženej záruky. 
 

7.  Záverečné ustanovenia 
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7.1   Predávajúci je oprávnený na základe písomného oznámenia odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak : 

a)  kupujúci nezaplatí preddavok a/alebo kúpnu cenu vo výške, v lehote a spôsobom podľa kúpnej zmluvy a čl. 2. Týchto 
     obchodných podmienok; 
b)  kupujúci neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí po uplynutí lehoty na prevzatie uvedenej v 
     čl. 4. bod 4.2 týchto obchodných podmienok; 
c)  vyskytne sa prekážka podľa čl. 3., bodu 3.4 znemožňujúca predávajúcemu dodať vozidlo v dohodnutej lehote. 
     Odstúpením od kúpnej zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej pokuty, 
pokiaľ na ňu vznikol predávajúcemu nárok podľa kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.  V prípade odstúpenia od 
kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený voči pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, jej časti alebo preddavku 
započítať svoje pohľadávky, najmä na zaplatenie zmluvnej pokuty (podľa čl. 4 bod 4.2 obchodných podmienok),  nákladov 
(podľa čl. 4 bod 4.4 obchodných podmienok) a náhrady za používanie vozidla  (podľa čl. 5 bod 5.9 obchodných podmienok). 

7.2    Kupujúci je oprávnený na základe písomného oznámenia odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak predávajúci: 
a)  zvýši cenu vozidla o viac ako 5% v zmysle čl. 1. bod 1.4 písm. b) týchto obchodných podmienok 
b)  nedodá vozidlo ani v primeranej dodatočnej lehote nie kratšej ako štyri (4) týždne, ktorú mu kupujúci písomne určí po 

             uplynutí lehôt uvedených v čl. 3. bod 3.1 písm. b) týchto obchodných podmienok 
7.3   Doručovanie písomností sa považuje za riadne vykonané okamihom doručenia druhej zmluvnej strane osobne, kuriérskou  

službou, doporučenou poštou alebo faxom na adresu uvedenú v záhlaví kúpnej zmluvy. Za riadne platné oznámenie zmluvnej 
strany sa považujú aj oznámenia doručené elektronickou poštou (e-mailom). Akékoľvek písomnosti budú považované za 
doručené kupujúcemu: (i) v deň ich prevzatia adresátom v prípade doručenia osobne alebo kuriérskymi službami; alebo (ii) 
v deň uvedený na doporučenej zásielke v prípade doručovania poštou do vlastných rúk; pre účely týchto obchodných 
podmienok sa za deň doručenia poštou akejkoľvek písomnosti doručovanej iným spôsobom považuje tretí deň po 
preukázateľnom odoslaní takejto písomnosti; alebo (iii) v deň uvedený na potvrdení o realizovaní faxového prenosu, v prípade 
doručenia faxom; alebo (iv) v deň uvedený na potvrdení o prečítaní správy adresátom alebo potvrdení o doručení správy 
adresátovi v prípade doručenia elektronickou poštou (e-mailom). 

7.4  Kupujúci podpisom kúpnej zmluvy udeľuje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov predávajúcemu a spoločnosti Porsche Slovakia spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava 
ako prevádzkovateľom osobných údajov, spoločnosti Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H. so sídlom Bergheim, Rakúsko 
ako sprostredkovateľovi osobných údajov, ktorá bude poskytovať marketingové služby v mene prevádzkovateľa, spoločnosti 
Porsche Slovakia spol. s r.o., spoločnosti SEAT S.A., so sídlom Autovía A-2, Km 585, 08760 Martorell, Španielsko a 
spoločnostiam v rámci skupiny SEAT súhlas s automatickým spracúvaním osobných údajov kupujúceho uvedených v kúpnej 
zmluve za účelom výkonu práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, výkonu práv a povinností podľa týchto obchodných 
podmienok, evidencie zákazníkov, zisťovania spokojnosti zákazníkov, zabezpečovanie servisu starostlivosti o zákazníkov, 
poskytovanie marketingových služieb, ponúkanie produktov a služieb týkajúcich sa vozidla, ich zdokonaľovania, prieskumu 
trhu a zasielanie značkových časopisov, zasielanie obchodných oznámení, a informovanie o akciách. Súhlas so spracúvaním 
osobných údajov udeľuje kupujúci dobrovoľne na dobu neurčitú, pričom súhlas udelený za iným účelom ako za účelom výkonu 
práv a povinností podľa kúpnej zmluvy a podľa týchto obchodných podmienok môže kedykoľvek odvolať. Kupujúci zároveň 
svojím podpisom potvrdzuje, že bol informovaný o právach dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci je oprávnený poskytnúť  tieto údaje aj inej tretej osobe, ktorá pre 
neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností uvedených v tomto bode. 

7.5   Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa riadia ustanoveniami týchto obchodných 
podmienok, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve písomne dohodnuté inak. Na vzťahy a otázky medzi predávajúcim a kupujúcim 
týmito obchodnými podmienkami neupravené sa použijú ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to v súlade s § 262 
Obchodného zákonníka, aj v takom prípade, ak ich vzťah nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka. 
V prípade, že akékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok je neplatné alebo stratí svoju platnosť, nie je tým 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. 

7.6   V prípade, ak pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy kupujúci je spotrebiteľom podľa príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, uplatňujú sa na práva a povinnosti takéhoto kupujúceho ustanovenia týchto predpisov o ochrane 
spotrebiteľa. 

7.7    Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 2.1.2014. 
 
BOAT a.s.  

  
 

 
 
 
 
 
 

 




