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MK-114/2022/M 

 

ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA 

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“): 

Predávajúci 

Porsche Inter Auto Slovakia,  spol. s r.o. 

 VK: 08101/176/17.07.2022 

Číslo zmluvy: 3938 

Sídlo: Dolnozemská 7, 

851 04 Bratislava 

Zástupca: Róbert Halo 

Telefón: +421907843931 

IČO: 31319459 

IČDPH: SK2020314472 

Zapísaný v OR: OS BA I 

Oddiel Sro, vl.č.2414/B 

Bankové spojenie: 

Tatra banka a.s. 

IBAN: 

SK1711000000002682000049 

BIC: TATRSKBX 

Kupujúci (v prípade leasingu sa označuje ako užívateľ) 

Ministerstvo kultúry SR IČO: 00165182 Sídlo: Nám. SNP  33, 

IČDPH: 

Bratislava 

Zástupca: „štatutárny orgán: Natália Milanová, ministerka kultúry“ 

Telefón: +421 2 20482 606 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je kúpa motorového vozidla s nasledovnou špecifikáciou (ďalej len "vozidlo"): 

Továrenská značka: VW Úžitkové vozidlá Model: T6.1 Kombi LR 2,0L TDI 

Objem (cm3): 1968 Výkon kW/k: 110 / 150 

Prevodovka: Manuálna 6-st.         Farba: Biela Candy (B4B4)  

Počet km:           Vnútorné prevedenie: Čierna Titán (PX) 

VIN: Číslo motora: 

Obj. kód: SHJ1F120 

2. Kúpna cena* 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane DPH: 40 920,00 EUR 

B/ Farba vozidla/obj. kód: Biela Candy / 

B4B4 C/ Obj. kód: Doplnková výbava: 

0,00 EUR 

ZM8     9 miestne prevedenie (3+3+3) 2 868,00 EUR 

$P8     Akcia Profi 0,00 EUR 

9JC     Fajčiarska výbava 48,00 EUR 

2FD     Kožený multifunkčný volant 468,00 EUR 

PXH     LED predné svetlomety 1 296,00 EUR 

2Q1     Modulárny systém sedadiel 192,00 EUR 

1S6     Náradie a zosilnený zdvihák 36,00 EUR 

NZ2     Núdzové volanie eCall 0,00 EUR 

0F5     Palivová nádrž 80l. 84,00 EUR 

7X1     Parkovacie senzory vzadu 432,00 EUR 

KC4     Poloautomatická klimatizácia Climatic 696,00 EUR 

FS9     Prevedenie so sedadlami - do 9 miest 0,00 EUR 

ZSB     Príprava priestoru pre cestujúcich 564,00 EUR 

ER1     Regionálny rozlišovací kód pre rádio 0,00 EUR 

IS4     Riadiaca jednotka I 384,00 EUR 

ZI4     Rádio Colour 324,00 EUR 

9HC     Systém manuálnej regenerácie DPF filtra 636,00 EUR 

8T6     Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 384,00 EUR 
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4A1     Vyhrievané sedadlo vodiča 252,00 EUR 

R22     We Connect Plus na 1 rok 0,00 EUR 

4HS     Zadné okno vyhrievané so stieračom 180,00 EUR 

2MQ     Zosilnené tlmenie a pruženie 300,00 EUR 

0WQ     Zvýšená celková hmotnosť na 3000 kg 960,00 EUR 

3B5     Úchytky ISOFIX pre 2. a 3. rad 

sedadiel D/ Príslušenstvo: 

0,00 EUR 

1 pov. výbava 0,00 EUR 

E/ Medzisúčet: 51 024,00 EUR 

F/ Osobitné podmienky (z vybraných položiek): -1 034,00 EUR 

G/ Kúpna cena spolu vrátane DPH v EUR (ďalej len „kúpna cena“): 49 990,00 EUR 

H/ Kúpna cena spolu bez DPH v EUR: 41 658,33 EUR 

I/ Preddavok na kúpnu cenu: 0,00 EUR 
* Kúpna cena a príslušná sadzba dane budú na faktúre zaokrúhlené v súlade s platnými cenovými a daňovými predpismi. 

 

Dodacia lehota (v týž.):  10   

 
 

3. Predávajúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu vozidlo podľa článku 1. tejto kúpnej zmluvy a previesť na 

kupujúceho vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť preddavok a kúpnu cenu podľa článku 2. tejto kúpnej 

zmluvy. 

4. Zmluvné strany si týmto dohodli výhradu vlastníctva, t. j. vlastnícke právo k vozidlu prechádza na kupujúceho až po úplnom 

zaplatení kúpnej ceny. 

5. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu ako aj preddavok riadne a včas. Ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu 

vozidla alebo preddavok včas, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý 

deň omeškania. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknuté právo predávajúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Podrobnejšie platobné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej iba ako „obchodné 

podmienky“), ktoré sú súčasťou tejto kúpnej zmluvy. 

6. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť kúpnu cenu vozidla, ak: 

a) dôjde k zmene colných, devízových, daňových alebo iných predpisov, ktoré sa vzťahujú na kúpnu cenu, má 

predávajúciprávo kúpnu cenu primerane zmeniť v rozsahu zmeny vyplývajúcej z týchto predpisov. 

b) výrobca zvýši cenu vozidla tak, že sa tým zvýši pre predávajúceho nadobúdacia cena vozidla, má predávajúci právo 

kúpnucenu zvýšiť o výšku zmeny ceny zo strany výrobcu. 

7. V prípade vozidiel, ktoré predávajúci objednáva, je termínom dodania 10 týždňov od zaplatenia preddavku na kúpnu cenu 

podľa článku 2 tejto kúpnej zmluvy(ďalej len „dodacia lehota“). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný 

objednať vozidlo skôr, ako kupujúci uhradí preddavok na kúpnu cenu v zmysle tejto kúpnej zmluvy. Dodacia lehota môže 

byť predávajúcim zmenená z dôvodu omeškania s dodaním vozidla zo strany výrobcu, ako aj z dôvodov , uvedených v 

platných právnych predpisoch alebo obchodných podmienkach. V prípade vozidiel na sklade predávajúceho sa dodacie 

lehoty riadia podmienkami uvedenými v obchodných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy. 

Predávajúci má právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť podľa bodu 7.1. písm. c) obchodných podmienok, ak sa vyskytne 

prekážka, ktorú predávajúci nevyvolal a ktorú nemohol ovplyvniť, znemožňujúca predávajúcemu dodať vozidlo v dodacej 

lehote 

8. Kupujúci má právo od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu najneskôr do momentu dodan ia vozidla, ak 

uhradí predávajúcemu odstupné vo výške 15% kúpnej ceny vozidla v súlade s článkom 2. kúpnej zmluvy. Predávajúci je 

oprávnený jednostranne započítať nárok na odstupné s uhradeným preddavkom. Ak je zaplatený preddavok nižší, alebo 

má predávajúci aj ďalšie pohľadávky, ktoré spolu s odstupným prevyšujú zaplatený preddavok, právo na odstúpenie vzniká 

až zaplatením odstupného a pohľadávok predávajúceho, v takom prípade predávajúci po vrátení vozidla vráti zaplatený 

preddavok kupujúcemu. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak 

kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať dodané vozidlo v lehote na prevzatie (bod 4.2. obchodných podmienok), tým nie je 

dotknuté právo predávajúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený 

jednostranne si započítať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty s uhradeným preddavkom. Predávajúci má nárok na 

náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

10. Pokiaľ v  prípadoch odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo výmeny vozidla v rámci uplatňovania nárokov z vád nemôže 

kupujúci vrátiť vozidlo v stave, v akom ho dostal, je kupujúci 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. Kupujúci po odstúpení od kúpnej zmluvy nie je oprávnený vozidlo 

používať a je povinný ihneď (najneskôr deň nasledujúci po doručení odstúpenia predávajúcemu) na svoje náklady a 

nebezpečenstvo dodať vozidlo predávajúcemu, alebo osobe, ktorú predávajúci prevzatím vozidla poveril. Pri porušení tejto 
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povinnosti má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby ECB + 5% z kúpnej ceny vozidla. 

Všetky náklady súvisiace s prevzatím vozidla po odstúpení od kúpnej zmluvy znáša kupujúci. 

11. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ je vo výbave vozidla akákoľvek aplikácia (napr. navigácia, bez ohľadu na to, či je 

štandardnou, alebo doplnkovou výbavou), táto nemusí byť pri prevzatí vozidla aktivovaná resp. nainštalovaná. Predávajúci 

oboznámi kupujúceho s podmienkami aktivácie resp. inštalácie, pričom pri niektorých aplikáciách môže byť potrebná 

registrácia resp. vytvorenie zákazníckeho účtu priamo na stránke výrobcu. Niektoré aplikácie vyžadujú pre svoju funkčnosť 

internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou vozidla a je potrebné ho zabezpečiť dodatočným zdrojom. Podrobné 

podmienky inštalácie a používania aplikácie sú súčasťou dokumentácie, ktorá sa odovzdáva pri preberaní vozidla. 

12. 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 predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

10 % kúpnej ceny. Predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

13. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, resp. zástupcu kupujúceho, ktoré mu kupujúci poskytol pred alebo pri 

uzavretí tejto kúpnej zmluvy v rozsahu, v ako sú uvedené v záhlaví kúpnej zmluvy, výlučne v súlade s požiadavkami 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých 

zákonov. Poskytnutie týchto údajov je zmluvnou podmienkou a slúži na účely plnenia zmluvy a na účely komunikácie so 

zákazníkom v súvislosti s výkonom práv a povinností pri plnení kúpnej zmluvy. Takto získané osobné údaje sú uchovávané 

aj po splnení kúpnej zmluvy na účely vyplývajúce z platných právnych predpisov na dobu nimi stanovenú (napr. účtovné, 

daňové, archivačné účely). Pokiaľ je súčasťou výbavy vozidla aplikácia dodávaná výrobcom vozidla, alebo iným 

dodávateľom, môže táto vyžadovať oznámenie niektorých osobných údajov, vrátane lokalizačných údajov vozidla. Rozsah 

týchto údajov a podmienky ich spracovania sú uvedené v podmienkach pre ich inštaláciu/aktiváciu alebo podmienkach 

používania aplikácie. Takto získané osobné údaje predávajúci nespracúva, preto práva kupujúceho v súvislosti so 

spracovaním takto poskytnutých osobných údajov je potrebné uplatňovať u poskytovateľa aplikácie. Kupujúcemu boli 

poskytnuté všetky relevantné informácie o spracúvaní osobných údajov, dostupné u predávajúceho a/alebo na webe 

predávajúceho. 

14. Zmluvné strany sú povinné písomne oznámiť druhej strane zmenu adresy alebo kontaktných údajov. 

15. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. 

16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú v zmysle § 273 Obchodného zákonníka obchodné podmienky pre predaj 

motorových vozidiel zákazníkom – podnikateľom (v texte tejto kúpnej zmluvy uvádzané ako „obchodné podmienky““), 

ktoré podrobnejšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán tejto kúpnej zmluvy. Prípadné odlišné ustanovenia kúpnej 

zmluvy majú prednosť pred obchodnými podmienkami. Podpisom kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými 

podmienkami. Ak má kupujúci vlastné obchodné podmienky, pre ich platnosť pre túto kúpnu zmluvu a záväzkový vzťah 

založený touto kúpnou zmluvou sa vyžaduje výslovný písomný súhlas predávajúceho a to aj v prípade, ak predávajúci bol 

oboznámený s obchodnými podmienkami kupujúceho a prijal bez výhrad jeho platbu. 

17. Kupujúci vyhlasuje, že kúpnu zmluvu uzatvára dobrovoľne a bez nátlaku, čo potvrdzuje svojím podpisom. 

18. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany zároveň súhlasia so zverejnením 

celého obsahu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

Bratislava dňa:                                    

 

 

Predávajúci:  .......................................   

 

 

 

Bratislava dňa:                                    

 

 

Kupujúci:  .......................................                          
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ 

MOTOROVÝCH VOZIDIEL ZÁKAZNÍKOM - PODNIKATEĽOM 

spoločnosti Porsche Inter Auto Slovakia,  spol. s r.o. 

Preambula 

Tieto „Všeobecné obchodné podmienky pre predaj motorových vozidiel zákazníkom - podnikateľom“ (ďalej len „obchodné 

podmienky“,) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva“), uzavretej 

medzi predávajúcim -  spoločnosťou Porsche Inter Auto Slovakia,  spol. s r.o. so sídlom Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, IČO: 

31319459, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu OS BA I, Oddiel Sro, vl.č.2414/B (ďalej len „predávajúci“) a 

kupujúcim - podnikateľom, predmetom ktorej je kúpa nového motorové vozidla spolu s doplnkami a príslušenstvom (ďalej iba 

„vozidlo“). 

Kupujúcim – podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, 

osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov, fyzická osoba, ktorá 

vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom pre účel týchto 

obchodných podmienok je aj subjekt verejného práva v zmysle § 261, ods. 3 až 5 Obchodného zákonníka, napr. štátna 

organizácia, obec (ďalej iba ako „subjekt verejného práva“). Pre účely týchto obchodných podmienok sa za podnikateľa 

považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predpokladá sa, 

že ak kupujúci uvedie svoje IČO,  resp. DIČ/IČ DPH, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho obchodné 

podmienky vzťahujúce sa na podnikateľov. 

1. Predmet kúpnej zmluvy 

1.1 Predávajúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu vozidlo špecifikované v článku 1. kúpnej zmluvy a previesť na 

kupujúceho vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje toto vozidlo prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 2. 

kúpnej zmluvy. 

1.2 Predávajúci je oprávnený jednostranne uskutočniť odchýlky v prevedení vozidla voči vozidlu špecifikovanému v článku 1. 

kúpnej zmluvy z dôvodov na strane výrobcu (napr. v prípade zmeny modelového roku resp. zmeny výrobného programu). 

V prípade ak kupujúci nesúhlasí s touto zmenou, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 3 dní od oznámenia tejto 

skutočnosti. 

1.3 1.3 V prípade zavádzania nových spôsobov testovania vozidiel a ich vlastností, ktoré sú dôsledkom zmien právnych 

predpisov a technických noriem (napr. emisných), môžu nastať zmeny hodnôt spotreby paliva, dojazdu pri elektromobiloch 

a emisií CO2, ako aj ďalších hodnôt a údajov, ktoré sú pre účely porovnávania uvádzané v reklamných a propagačných 

materiáloch predávajúceho, alebo v iných podkladoch v čase objednania vozidla. Tieto zmeny nemajú vplyv na zmenu 

kúpnej ceny vozidla a nakoľko vyplývajú zo zmeny právnej úpravy, ktorou sú výrobcovia a členovia distribučnej siete 

viazaní, nezakladajú vznik nárokov z vád kupujúceho voči predávajúcemu. 

2. Platobné podmienky 

2.1 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet / IBAN 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 3 pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy. Ak je kupujúcim subjekt verejného práva, je lehota 

splatnosti v zmysle § 340b, ods. 1 Obchodného zákonníka 30 dní od doručenia faktúry, resp. podpisu kúpnej zmluvy, 

pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia. 

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 na kúpnu cenu vo výške uvedenej v článku 2. kúpnej 

zmluvy. Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci je povinný 

zaplatiť preddavok v lehote splatnosti zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim a ak predávajúci zálohovú faktúru 

nevystaví, v lehote 3  pracovných dní od podpisu kúpnej zmluvy. Ak je kupujúcim subjekt verejného práva, je lehota 

splatnosti v zmysle § 340b, ods. 1 Obchodného zákonníka 30 dní od doručenia faktúry, resp. podpisu kúpnej zmluvy, 

pokiaľ nie je dohodnutá dlhšia. Právnym podkladom pre zaplatenie preddavku je kúpna zmluva, resp. zálohová faktúra 

vystavená predávajúcim. Predávajúci je povinný objednať vozidlo u výrobcu po zaplatení preddavku kupujúcim. Ak 

kupujúci preddavok na kúpnu cenu nezaplatí, nie je predávajúci povinný vozidlo objednať a predávajúci má právo od 

kúpnej zmluvy odstúpiť. 

Kupujúci je povinný zaplatiť celú kúpnu cenu v lehote 3 pracovných dní od výzvy predávajúceho na prevzatie vozidla podľa 

čl. 4. bodu 4.2 týchto obchodných podmienok. Ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu vozidla, je predávajúci oprávnený od 

kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle článku 7, bod 7.1. písm. a) týchto obchodných podmienok. Tým nie je dotknuté právo 

predávajúceho na úrok z omeškania. 
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2.4 Kúpna cena, preddavok alebo akákoľvek platba podľa kúpnej zmluvy a 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 nezakladajú neplatnosť kúpnej zmluvy a 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, preddavku alebo iných záväzkov kupujúceho, nie je 

predávajúci povinný dodať kupujúcemu akékoľvek ďalšie vozidlo či iný objednaný tovar bez ohľadu na termín dodania 

dojednaný v kúpnej zmluve, a to až do okamihu úplného splnenia všetkých splatných záväzkov kupujúceho voči 

predávajúcemu. 

3. Dodacie podmienky, prevod vlastníckeho práva 

3.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu vozidlo spravidla v týchto dodacích lehotách: 

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, alebo 

b) ak sa vozidlo nenachádza na sklade  predávajúceho, v lehote podľa článku 7. kúpnej zmluvy; táto lehota môže byť z  

dôvodu omeškania výrobcu s dodaním vozidla  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; o predĺžení lehoty predávajúci informuje kupujúceho. 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 termíne prevzatia vozidla. O odovzdaní vozidla predávajúcim a jeho prevzatí 

kupujúcim bude spísaný preberací protokol, ktorý podpíše predávajúci a kupujúci, v prípade pochybností sa 

dátum podpísania protokolu považuje za dátum odovzdania a prevzatia vozidla. Nebezpečenstvo škody na 

vozidle prechádza na kupujúceho v okamihu prevzatia vozidla kupujúcim (týmto nie je dotknutý čl.4, bod 4.3 

obchodných podmienok). 

3.3 V prípade ak kupujúci uhradil celú kúpnu cenu (podľa čl. 2. obchodných podmienok) a všetky peňažné záväzky 

(podľa čl. 5 a 9 kúpnej zmluvy a čl. 4., body 4.2 a 4.3  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 a všetkých peňažných záväzkov (ako sú definované 

v predchádzajúcej vete. Predávajúci zostáva vlastníkom vozidla až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, pričom má 

nárok na náhradu nákladov spojených s vlastníctvom vozidla a starostlivosťou o neho ako aj nárok na náhradu 

škody. 

3.4 Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním vozidla kupujúcemu a lehoty na dodanie vozidla podľa bodu 3.1 tohto 

článku sa primerane predlžujú o dobu omeškania kupujúceho so zaplatením preddavku alebo kúpnej ceny, ako aj 

o dobu 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 po tom, ako mu kupujúci preukáže, že 

zaplatil celú dohodnutú kúpnu cenu (podľa čl. 2. týchto obchodných podmienok) a všetky peňažné záväzky (podľa čl. 5 a 9 

kúpnej zmluvy a čl. 4., body 4.2 a 4.3 týchto obchodných podmienok). 

4.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu  spôsobom podľa  čl. 2. obchodných podmienok a prevziať vozidlo do 

3  pracovných dní odo dňa, kedy bol na jeho prevzatie vyzvaný („lehota na prevzatie“), ak si  strany nedohodli inú lehotu. 

Ak kupujúci neprevezme vozidlo v  lehote na prevzatie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a predávajúci je 

oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neprevezme vozidlo v lehote na prevzatie, predávajúci má právo na 

zmluvnú pokutu v zmysle článku 9. kúpnej zmluvy a nárok na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

4.3 Dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na prevzatie podľa bodu 4.2 tohto článku obchodných podmienok je kupujúci v 

omeškaní s prevzatím vozidla a 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 o vozidlo. 

5. Zodpovednosť za vady, záručná doba a záručné podmienky 

5.1 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 podľa podmienok uvedených v nasledujúcich bodoch. 

Predávajúci poskytuje záruku v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto článku 5. týchto obchodných podmienok. 



08101 / 176 / 17.07.2022 6 

Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov (bez ohľadu na počet najazdených kilometrov) a začína plynúť odo dňa 

prevzatia vozidla kupujúcim. 

5.2 Na Volskwagen 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. Ustanovenia bodov 5.5 a 5.6 

platia primerane pri nároku na opravu laku alebo karosérie vozidla v rámci  rozšírenej záručnej doby na lak a karosériu. 

Pri vozidlách PHEV (hybridné vozidlo s možnosťou nabíjania z elektrickej siete) a BEV (vozidlo s elektrickým pohonom) je 

záruka na vysoko napäťové batérie 8 rokov alebo 160 000 km. 

5.3 Kupujúci je povinný vozidlo pri jeho preberaní riadne prehliadnuť a upozorniť predávajúceho na vady. Pre uplatňovanie práv 

kupujúceho z titulu vád na vozidle (reklamácia) sa nepoužijú ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ale platí 

nasledovné: 

a) zjavné vady (t. z. vady na vozidle, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri preberaní vozidla) je 

kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu pri preberaní vozidla bez zbytočného odkladu - najneskôr do 3 dní od jeho 

prevzatia. 

b) ostatné vady (t. z. skryté vady) je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch 

(3) dní odo dňa, kedy vady zistil alebo kedy mohli byť zistené neskôr, vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však 

do uplynutia záručnej doby. Nedodržanie lehôt uvedených v tomto bode na oznámenie o vadách vozidla má za 

následok nemožnosť domáhať sa práv kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady na vozidle. 

Práva zo zodpovednosti za vady vozidla zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. 

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 škodu vzniknutú v 

dôsledku nesplnenia tejto povinnosti. Predávajúci alebo autorizovaný servis určí spôsob jej vybavenia v závislosti 

od zložitosti technického zhodnotenia stavu vozidla v primeranej lehote. Diely, ktoré boli v rámci odstránenia vady 

vymenené, sa stávajú vlastníctvom predávajúceho (autorizovaného servisu). 

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); ak vzniknutá porucha má súvislosť s 

nedodržiavaním predpísanej servisnej údržby a kontrol stanovených výrobcom v návode na obsluhu vozidla v určených 

termínoch a podľa výrobcom predpísaného postupu, nedodržaním technologického postupu opravy určenej výrobcom 

alebo použitia iných ako originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov; 

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; (napr. vandalizmom, poškodenia výpočtovej techniky vozidla hackerským útokom , 

krádežou); 

d) neodbornej opravy alebo údržby vozidla v inom ako autorizovanom servise a táto oprava alebo údržba bola vykonaná v 

rozpore s technickými odporúčaniami výrobcu alebo s použitím iných ako originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných 

náhradných dielov; škôd v dôsledku neodbornej manipulácie s vozidlom po výskyte vady alebo tým, že nebolo bez 

zbytočného odkladu pristavené (prepravené) na servisnú prehliadku a opravu. 

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

spôsobom; 

f) modifikácie/úpravy vozidla výrobcom neschváleným/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, vis maior a vonkajšími príčinami (napr. prírodnými katastrofami, krupobitím alebo 

záplavami, výbuchmi, občianskymi nepokojmi, požiarom, vojenskými incidentmi, terorizmom); 

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. atmosférické, chemické, živočíšne alebo 

rastlinné znečistenie, vplyvom piesku, solí, odlietajúcich kamienkov spod kolies okoloidúceho vozidla a inými vonkajšími 

činiteľmi. 

V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté. 
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5.6 Kupujúci je pri uplatnení záruky povinný predložiť kompletne vyplnený servisný plán vozidla s potvrdením o vykonaní 

pravidelnej servisnej údržby/servisných prehliadok predpísanej výrobcom v stanovených servisných intervaloch a podľa 

technologických postupov stanovených výrobcom a s použitím originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných 

dielov a umožniť vykonanie kontroly vozidla. Predávajúci odporúča kupujúcemu nechať na vozidle vykonať činnosti 

predpísané výrobcom a vyznačené v servisnom pláne (knižke) v určených termínoch v príslušnom autorizovanom servise. 

V prípade použitia náhradných dielov alebo náplní prinesených kupujúcim 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 ide o vadu, ktorú nemožno opravou alebo výmenou vadnej súčiastky odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vozidlo mohlo 

riadne užívať ako vozidlo bez vady v súlade s platnými právnymi predpismi, môže kupujúci požadovať u predávajúceho 

výmenu vozidla zodpovedajúceho typu a výbave vozidla podľa kúpnej zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy. 5.9 Ak ide o iné 

neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu vozidla, kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny (t.j. 

zľavu v rozsahu zníženia hodnoty vozidla s vadami v čase prevzatia vozidla). V prípade pochybností o výške primeranej 

zľavy je rozhodujúci odborný alebo znalecký posudok. 

5.9 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. Predávajúci alebo zmluvný autorizovaný servis vybaví reklamáciu v 

lehote primeranej povahe a obtiažnosti vady. Kupujúci nemá nárok na náhradu za používanie náhradného vozidla počas 

tejto doby, ak sa nedohodne inak.v 

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

6. Predĺžená záruka 

6.1 V prípade, ak si kupujúci zakúpil v rámci osobitnej výbavy vozidla produkt „Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá“, 

[EA3, EA6 a EA9],  predávajúci poskytuje kupujúcemu Predĺženú záruku Volkswagen Úžitkové vozidlá, výlučne v rozsahu 

a za podmienok stanovených v tomto ustanovení čl. 6 obchodných podmienok. 

6.2 Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá ako osobitná výbava vozidla sa podľa výberu kupujúceho, uvedeného v 

kúpnej zmluve, poskytuje v jednej z nasledovných kombinácií (variantov) doby trvania a maximálneho počtu najazdených 

kilometrov: 

a) EA3 - dĺžka Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá: 1 rok avšak maximálne do najazdenia 90.000 km, 

b) EA6 - dĺžka Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá: 2 roky avšak maximálne do najazdenia 120.000 km, 

c) EA9 - dĺžka Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá: 3 roky avšak maximálne do najazdenia 150.000 km. 

Variant Predĺženej záruky zvolený pri objednaní vozidla už nie je možné dodatočne meniť. 

6.3 Nároky z Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá je možné uplatniť výlučne, ak bolo vozidlo kupujúcim 

zakúpené a súčasne po celý čas od kúpy prihlásené v evidencii vozidiel niektorej z krajín Európskeho 

hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku. 

6.4 Na uplatnenie nárokov na opravu v rámci Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá sa kupujúcemu 

odporúča  nechať na vozidle vykonať všetky servisné prehliadky a činnosti predpísané výrobcom pre daný model 

vozidla a to výhradne u zmluvného autorizovaného servisu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Nároky na opravu v 

rámci predĺženej záruky nevzniknú alebo zaniknú, 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 pre daný model vozidla a vyznačené v 

servisnom pláne v určených termínoch s preukázateľne dodržaným technologickým postupom predpísaným 

výrobcom a s použitím originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov. 

6.5 Nároky z Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá možno uplatniť výlučne u autorizovaných servisných 

partnerov Volkswagen Úžitkové vozidlá na území Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku po 

predložení servisnej knižky s potvrdením o dodržaní všetkých intervalov servisných prác podľa servisnej knižky. 

6.6 Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá začína plynúť okamihom skončenia 24 – mesačnej záručnej doby 

podľa čl. 5 prvá veta  bodu 5.2  týchto obchodných podmienok. Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá sa 

nevzťahuje a nezahŕňa predĺženie záručnej doby na kvalitu laku vozidla a na absenciu výskytu prehrdzavenia 

karosérie vozidla. Doba Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá sa nepredlžuje, nezačína plynúť od 

znovu, ani nespočíva, a to za žiadnych okolností. Ani oprava ani výmena vadnej súčasti vozidla nespôsobujú 

začatie plynutia novej doby Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá ani len k súčasti vozidla. 

6.7 Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá končí v rámci zvoleného variantu uplynutím doby jej trvania alebo 

dosiahnutím maximálneho počtu najazdených kilometrov, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane 

skôr. 

6.8 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku, že počas trvania Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá sa 

na vozidle nevyskytne žiadna porucha spôsobená vadou materiálu a montáže vozidla pri výrobe vozidla, s 

prihliadnutím na bežné opotrebenie vozidla, na ktoré sa Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá 

nevzťahuje. 

6.9 V prípade, ak sa počas trvania Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá vyskytne na vozidle vada podľa 

predchádzajúceho odseku, zabezpečí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisu Volkswagen Úžitkové 

vozidlá odstránenie vady opravou alebo výmenou vadnej súčasti vozidla, a to podľa uváženia autorizovaného 

servisu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Pre posúdenie existencie takejto vady je rozhodujúci technický stav 

porovnateľných typov vozidiel bežný v automobilovom priemysle v čase predaja vozidla prvému zákazníkovi, 

resp. pri registrácií vozidla, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr. Kupujúci v rámci dojednaného 
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rozsahu Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá nemá právo požadovať od predávajúceho zľavu z kúpnej 

ceny, výmenu vozidla alebo jeho súčasti, poskytnutie náhradného vozidla, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, právo 

na náhradu škody ani žiaden iný nárok, okrem práva na odstránenie vady spôsobom podľa uváženia 

autorizovaného servisu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Uvedené platí aj v prípade, ak pôjde o neodstrániteľnú 

vadu, ak sa vyskytne na vozidle väčší počet vád, alebo ak sa vada vyskytne opätovne. 

6.10 Na súčiastky a diely vmontované, lakované alebo opravované v rámci odstránenia vady sa poskytuje záruka 

najviac do uplynutia Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá na vozidlo. Vymenené náhradné diely a 

súčiastky demontované z vozidla v rámci opravy poruchy sa stávajú vlastníctvom importéra (autorizovaného 

servisného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá). 

6.11 V prípade, ak sa počas trvania Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá stane vozidlo z dôvodu vady, na 

ktorú sa vzťahuje Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá, nepojazdným, kupujúci je povinný kontaktovať 

najbližšieho autorizovaného servisného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá, ktorý rozhodne, či sa vada 

odstráni na mieste alebo v jeho prevádzke. Možné nároky kupujúceho vyplývajúce z tzv. „Garancie mobility 

Volkswagen Longlife“ zostávajú týmto nedotknuté. 

6.12 Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá sa nevzťahuje na veci zabudované do vozidla, na vozidlo alebo 

vybudované z vozidla ani na vady spôsobené týmto zabudovaním či vybudovaním. To platí aj pre dodatočne 

zabudované príslušenstvo vozidla, ktoré nebolo zabudované do vozidla vo výrobnej dielni. 

6.13 Z Predĺženej záruky Volkswagen Úžitkové vozidlá sú ďalej vylúčené všetky prípady uvedené v čl. 5  bodu 5.5 

týchto obchodných podmienok, ako aj v prípade ak kupujúci nepristaví vozidlo na odstránenie vady bezodkladne 

po výzve predávajúceho či výrobcu napr. v rámci zvolávacej akcie. 

Zmenou vlastníctva vozidla nie sú dotknuté nároky na odstránenie porúch v rozsahu tejto Predĺženej záruky Volkswagen 

Úžitkové vozidlá. 

7. Servisné balíky PROFI servis 

7.1 V prípade, ak si kupujúci zakúpil v rámci osobitnej výbavy vozidla produkt „PROFI servis“, [EW1, EW2, EW3 a EW4], 

predávajúci poskytuje kupujúcemu servisné služby PROFI servis, výlučne v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto 

ustanovení čl. 7 obchodných podmienok. 

7.2 PROFI servis ako osobitná výbava vozidla sa podľa výberu kupujúceho, uvedeného v kúpnej zmluve, poskytuje v jednej z 

nasledovných kombinácií (variantov) doby trvania a maximálneho počtu najazdených kilometrov: 

a) EW1 - dĺžka služieb PROFI servis : 5 rokov avšak maximálne do najazdenia 100.000 km pre model Caddy a T6.1, 

b) EW2 - dĺžka služieb PROFI servis : 5 rokov avšak maximálne do najazdenia 150.000 km pre model Caddy, T6.1 a 

Crafter, 

c) EW3 - dĺžka služieb PROFI servis : 5 rokov avšak maximálne do najazdenia 200.000 km pre model Caddy, T6.1 a 

Crafter, 

d) EW4 - dĺžka služieb PROFI servis : 5 rokov avšak maximálne do najazdenia 250.000 km pre model Crafter, Variant 

servisných služieb PROFI servis zvolený pri objednaní vozidla už nie je možné dodatočne meniť. 

7.3 Nároky zo servisných služieb PROFI servis je možné uplatniť výlučne, ak bolo vozidlo kupujúcim zakúpené a 

súčasne po celý čas od kúpy prihlásené v evidencii vozidiel niektorej z krajín Európskeho hospodárskeho 

priestoru alebo vo Švajčiarsku. 

7.4 Nároky plynúce zo servisných balíkov PROFI servis zahrňujú servisné prehliadky podľa predpisov výrobcu 

(vyznačené v servisnom pláne), výmenu motorového oleja, oleja v automatickej prevodovke a pohone 4Motion, 

vzduchový, peľový a palivový filter, výmenu zapaľovacích sviečok, rozvodového a klinového rebrovaného remeňa, 

výmenu stieračov, brzdových platničiek a kotúčov, výmenu tlmičov a dorazov tlmičov. 

7.5 Na servisné balíky PROFI servis nie je nárok: 

a) pre motorové vozidlá, u ktorých sa zvýšil výkon alebo krútiaci moment motora zmenami v hnacom ústrojenstve alebo v 

systéme riadenia hnacej sústavy (chiptuning), 

b) pre špeciálne motorové vozidlá, vozidlá špeciálnej edície a vozidlá s hnacími jednotkami so zvýšeným výkonom zo 

závodu alebo s obmedzovačmi rýchlosti deaktivovanými zo závodu, 

c) pre časti pripevnené, namontované alebo odstránené z vozidla tretími stranami, ako aj pre poruchy vozidla spôsobené 

takou prácou vykonávanou tretími stranami, 

d) pre vozidlá so škodami spôsobenými prírodnými javmi, vis maior a vonkajšími príčinami (napr. prírodnými katastrofami, 

krupobitím alebo záplavami, výbuchmi, občianskymi nepokojmi, požiarom, vojenskými incidentmi, terorizmom), 

e) ak boli do vozidla namontované časti/diely, ktoré neboli schválené na používanie spoločnosťou Volkswagen AG, alebo 

ak bolo vozidlo upravené akýmkoľvek spôsobom, ktorý nebol schválený spoločnosťou Volkswagen AG, 

f) ak zákazník nežiadal vykonanie servisných a inšpekčných prác, aj keď servisné práce boli splatné podľa plánu údržby 

vozidla alebo podľa oznámenia na multifunkčnom displeji vozidla, 

g) pri nepoužívania náplní, hmôt a prostriedkov predpísaných výrobcom, 

h) pri nedostatočnej starostlivosti, nedodržania technických, bezpečnostných  podmienok a predpisov výrobcu o 

zaobchádzaní s vozidlom (napr. návod na obsluhu vozidla, servisný plán); ak vzniknutá porucha má súvislosť s 

nedodržiavaním predpísanej servisnej údržby a kontrol stanovených výrobcom v návode na obsluhu vozidla v určených 

termínoch a podľa výrobcom predpísaného postupu, nedodržaním technologického postupu opravy určenej výrobcom 

alebo použitia iných ako originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov, 

i) neodbornej opravy alebo údržby vozidla v inom ako autorizovanom servise a táto oprava alebo údržba bola vykonaná v 

rozpore s technickými odporúčaniami výrobcu alebo s použitím iných ako originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných 

náhradných dielov; škôd v dôsledku neodbornej manipulácie s vozidlom po výskyte vady alebo tým, že nebolo bez 

zbytočného odkladu pristavené (prepravené) na servisnú prehliadku a opravu. 
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7.6 Na uplatnenie nárokov zo servisných balíkov PROFI servis sa kupujúcemu odporúča  nechať na vozidle vykonať 

všetky servisné činnosti predpísané výrobcom pre daný model vozidla a to výhradne u zmluvného autorizovaného 

servisu Volkswagen Úžitkové vozidlá. Nároky na služby v rámci balíkov PROFI servis nevzniknú alebo zaniknú, 

ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať všetky záručné opravy v príslušnom autorizovanom servise v určených 

termínoch s preukázateľne dodržaným technologickým postupom predpísaným výrobcom a s použitím 

originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov. 

7.7 Nároky zo servisného balíka PROFI servis možno uplatniť výlučne u autorizovaných servisných partnerov 

Volkswagen Úžitkové vozidlá na území Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku po predložení 

servisnej knižky s potvrdením o dodržaní všetkých intervalov servisných prác podľa servisnej knižky. 

7.8 Servisné služby PROFI servis začínajú plynúť odo dňa prevzatia vozidla kupujúcim. Doba servisných služieb 

PROFI servis sa nepredlžuje, nezačína plynúť od znovu, ani nespočíva, a to za žiadnych okolností. Ani oprava ani 

výmena akejkoľvek súčasti vozidla nespôsobujú začatie plynutia novej doby služby PROFI servis ani len k súčasti 

vozidla. 

7.9 Servisné služby PROFI servis končia v rámci zvoleného variantu uplynutím doby jej trvania alebo dosiahnutím 

maximálneho počtu najazdených kilometrov, podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr. 

7.10 Servisné služby PROFI servis sa nevzťahujú na veci zabudované do vozidla, na vozidlo alebo vybudované z 

vozidla. To platí aj pre dodatočne zabudované príslušenstvo vozidla, ktoré nebolo zabudované do vozidla vo 

výrobnej dielni. 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Predávajúci je oprávnený písomne 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., bod 3.4 týchto obchodných podmienok 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 vzájomné pohľadávky, ktoré mu v zmysle tejto zmluvy vznikli (napr. na zaplatenie zmluvnej pokuty a pod.). 

8.2 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak predávajúci: 

a) uskutoční odchýlky v prevedení vozidla v zmysle čl. 1 bod 1.2 týchto obchodných podmienok, 

b) nedodá vozidlo ani v dohodnutej primeranej dodatočnej lehote, po uplynutí lehôt uvedených v čl. 3. bod 3.1 písm. b) 

týchto obchodných podmienok 

Predávajúci je po prevzatí vozidla povinný vrátiť kupujúcemu ním zaplatenú kúpnu cenu vozidla, zníženú o sumu 

započítaných pohľadávok (na zmluvnú pokutu, náhradu za používanie vozidla, úrok z omeškania a pod.) predávajúceho 

voči kupujúcemu. Predávajúci má tiež nárok na náhradu škody, zodpovedajúcu zníženiu ceny vozidla v dôsledku jeho 

opotrebenia alebo poškodenia. Na prípadné zhodnotenie vozidla kupujúcim sa neprihliada. Kupujúci nie je oprávnený 

započítať svoje vzájomné pohľadávky, ktoré mu v zmysle tejto zmluvy vznikli, voči pohľadávke kupujúceho bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. 

8.3 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). 

8.4 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, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa použijú ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, ako aj ďalších súvisiacich právnych 

predpisov v platnom znení. V prípade, že akékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok je neplatné 

alebo stratí svoju platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 

8.5 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 17.07.2022.  
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EU-Štítky pneumatík - Nakoľko cielené objednanie konkrétnej značky pneumatík nie je možné z logistických a výrobných 

dôvodov, informačné povinnosti na označenie pneumatík v zmysle Nariadenia EP a Rady č. (EÚ) 2020/740 si plníme vo vzťahu 

k schváleným pneumatikám 

 


