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Kúpna zmluva - PREDAJ č. P 2022/53
Predávajúci /
Sprostredkovateľ

Firma BEST Auto Slovakia, s.r.o. IČO 46688285
Prevádzka Ulica priemyselná 2292/22, 038 52 Sučany j IČ DPH SK2023519080
Bank, účet 2928876658/1100

a

Kupujúci - Meno Obec Gbeľany | IČO 00321273
FIRMA: Adresa Urbárska 366/3 01302 Gbeľany I DÍČ 2020671873

v zastúpení
(naj- lade 

splnomocnenia;'

Meno Jozef Martinček I r. č. 640318/7406
Adresa Parcelná 319/1, Gbeľany | č.OP HE831856

I. Predmet zmluvy
Predávajúci predáva kupujúcemu ojazdené a použité motorové vozidlo:

| Typ vozidla Volkswagen T5 2,0 TDi Technický preu-az / OEV č. PG506745

! VIN WV3ZZZ7JZEX001749 S ?rvisná ľ 'ka(áno-nie) áno

Rok výroby 2013 K!ú -e k voziď i (počet v ks) 2
Poznámka: I

Predávajúci / sprostredkovateľ prehlasuje, že predmetné vozidlo je jeho výlučným vlastníctvom, alebo má oprávnenie k úkonom 
súvisiacich s jeho predajom.
Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so stavom vozidla, osobne vykonal jeho fyzickú a dokladovú prehliadku, skontroloval 
identifikačné znaky a technické údaje podľa technického preukazu od uvedeného motorového vozidla. Vyhlasuje, že bola vykonaná 
dostatočne náročná skúšobná jazda, aby sa mohol riadne oboznámiť s funkčnosťou a obsluhou vozidla a boli mu poskytnuté 
informácie, týkajúce sa jeho užívania a údržby. Zároveň súhlasí s technickým a mechanickým stavom vozidla vzhľadom na jeho 
opotrebenie a so záznamom o technickom stave vozidla, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Kupujúci svojim podpisom 
potvrdzuje osobné prevzatie predmetného vozidla s príslušenstvom.

II. Kúpna cena a dodacie podmienky
Kúpna cena zohľadňuje technický stav a vek ojazdeného vozidla podľa bodu I. zmluvy:
ÍIZ, „ - Ьолплг I । I Ósemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatde: Kúpna cena cel tom v 118.999€ i slovom: ;

j z toho záloha / akontácia v €: |.............. I slovom: |..............

| Kúp. cena/záloha to>. vyplatený r oprať odc^zden' i vozidla kupujúcemu: | Na účet

Kupujúci si nebude uplatňovať žiadne dodatočné nároky a zľavy z kúpnej ceny, vozidlo kupuje v stave akom sa nachádza v čase 
podpisu tejto zmluvy a všetky prípadné opravy si bude zabezpečovať a hradiť sám, nakoľko vozidlo už nepodlieha zárukám výrobcu 
a kupuje ho v stave, v akom stojí a leží s vedomím, že ide o používané vozidlo. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v plnej 
výške pri podpísaní tejto zmluvy.
Vozidlo zostáva majetkom predávajúceho / sprostredkovateľa do dňa zaplatenia kúpnej ceny v celosti. V prípade, že suma za 
vozidlo je hradená platbou na účet predávajúceho / sprostredkovateľa - číslo účtu: SK78 1 100 0000 0029 2887 6658, 
vozidlo bude odovzdané kupujúcemu až po pripísaní kúpnej ceny v plnej výške na účet predávajúceho / sprostredkovateľa.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu a zmluva 
automaticky zaniká.

II. Záruka a zodpovednosť za vady
Zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami podľa Obchodného zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s rezervačným a reklamačným poriadkom predávajúceho.

mailto:bestautoslovakia@gmail.com


Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť jednaním o možnej dohode. Nároky kupujúceho nie sú prevoditeľné na 
tretiu osobu a voči predávajúcemu / sprostredkovateľovi je oprávnený ich uplatňovať výlučne kupujúci osobne, inak kupujúci znáša 
riziká neoprávneného zásahu do dobrej povesti predávajúceho / sprostredkovateľa.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí riadne a včas kúpnu cenu a zmluva 
automaticky zaniká.
Odkladacou podmienkou pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho je na vlastné náklady vrátenie vozidla predávajúcemu / 
sprostredkovateľovi v mieste jeho prevádzky a odhlásení technického preukazu na predávajúceho / sprostredkovateľa. Kupujúci je 
povinný vrátiť vozidlo v stave, vakom ho od predávajúceho / sprostredkovateľa prevzal spolu s príslušenstvom. Ak došlo k 
poškodeniu vozidla, kupujúci pred odstúpením zmluvy uvedie vozidlo na vlastné náklady do stavu, v ktorom mu bolo odovzdané. 
V opačnom prípade kupujúci súhlasí, že mu predávajúci / sprostredkovateľ po odovzdaní vozidla vráti kúpnu cenu, zníženú 
o náklady potrebné na vrátenie vozidla do stavu, v ktorom sa pri predaji nachádzalo. Výšku týchto nákladov určuje predávajúci, príp. 
autoservis určený predávajúcim.
Predávajúci a kupujúci spoločne preverili „aktuálny stav“ najazdených km podľa VIN motorového vozidla ku dňu predaja, ktorý je 
uvedený na oficiálnom verejnom internetovom portáli „seka.sk“.
Predávajúci / sprostredkovateľ si uplatňuje právo na riešenie prípadnej reklamácie vozidla výlučne na svojej prevádzke.
Zodpovedá za právne vady vozidla:

že nepochádza z trestnej činnosti,
neviazne na ňom záložné právo, alebo iné právo tretích osôb.
vozidlo sa predáva s garantovaným stavom najazdených kilometrov
Predávajúci a kupujúci spoločne preverili „aktuálny stav“ najazdených km podľa VIN motorového vozidla ku dňu predaja, ktorý 
je uvedený na oficiálnom verejnom internetovom portáli „RPZV.sk".

M. Všeobecné podmienky
Kupujúci:

vykoná prepis vozidla na svoje náklady na dopravnej polícii do 15 dní od prevzatia alebo doručenia technického preukazu, 
udeľuje na dobu neurčitú súhlas predávajúcemu / sprostredkovateľovi na všetky formy spracovania osobných údajov, vrátane 
prípadného vyhotovenia kópii osobných dokumentov a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám, s ktorými predávajúci / 
sprostredkovateľ spolupracuje a ich evidenciou a spracovaním v účtovných dokladoch a archiváciou.
prevzatím motorového vozidla kupujúci:

■ nadobúda k nemu vlastnícke právo podľa bodu II. zmluvy,
■ znáša na vlastnú zodpovednosť dodržiavanie právnych predpisov, týkajúcich sa prevádzky vozidiel na pozemných 

komunikáciách, znáša nebezpečenstvo náhodného nebezpečenstva a skazy, príp. náhodného zhoršenia alebo 
opotrebovania súčastí vozidla

• je povinný bezodkladne si zabezpečiť zákonné poistenie a ihneď poistné uhradiť na účet príslušnej poisťovne, 
inak zodpovedá predávajúcemu za všetku škodu, ktorá mu tým vznikne, vrátane prípadných sankcií.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované na adresy uvedené v zmluve, t. j. na sídlo predávajúceho / 
sprostredkovateľa a na adresu kupujúceho. Ak nie je možné písomnosť doručiť, považuje sa za doručenú tiež dňom, kedy bola 
zásielka vrátená späť ako nedoručená bez ohľadu na dôvod nedoručenia a bez ohľadu, či sa zmluvná strana o písomnosti 
dozvedela alebo nie.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzťahy a spory sa budú riadiť výlučne slovenským právny poriadkom. Prehlasujú, že zmluve 
úplne rozumejú a súhlasia bez výhrad s jej obsahom vo všetkých bodoch; zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez akéhokoľvek 
nátlaku, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Martine, 
deň podpisu, platnosti a účinnosti zmluvy

r 12 5 2022

46 6: з7м^^РНгМ',023519030

predávajúci/sprostredkovateľ
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Preberací protokol

Predmet zmluvy v zmysle bodu I. uzatvorenej kúpnej zmluvy bolo prevzatý:

j Odovzdávajúci:
i Per c' r‘ ' ::e; ::

I
1
j Preberajúci:

|r.č./č. OP:
Dátum prevzatia:

I čas prevzatia:
F jdpis preberajúceho:

Peter Vanko .^ //,. .......
....... ..... ............p.... ;...  ■ - «•.............."T \ b^‘22

uL____i__________

Jozef Martinček
640318/7406
16.5.2022

10:00


