
Motor-Car Bratislava, 
spol. s r.o.
Autorizovaný predaj a servis 
Lancia, Jeep a Dodge, Honda

Kúpna zmluva

Číslo objednávky 9802600157
Číslo obj.dodávateľa 1690052

I. Zmluvné strany

Kupujúci:
Mesto Stupava
Hlavná 1/24 
900 31 Stupava 
Slovensko

Predávajúci:
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava 36

IČO/Dát. nar.: 
DIČ:
IČ DPH:
Dátum obj.: 
Číslo obj. zák.: 
V mene koná: 
Telefón:

00305084
2020643724
2020643724
19.04.16

Ing. Maroš Roman Mgr.art. 
+421260200910

II. Motorové vozidlo

IČO: 35828161
IČ DPH: SK2020225482
Zápis v obchodnom registri:
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. 
vložka č. 25724/B

V mene koná: Ing. Július Šabo

Predajca: Peter Zápaŕka
Telefón: +421249294535
Fax: +421249294929

Číslo Popis

Jed.cena 
bez DPH

Cena bez DPH

JF28 HONDA PCX -125 biela perleťová Cool 2 158,33 2 158,33

Stav vozidla: 

VIN:

Č íslo motora: 

Typ vozidla:

Nové vozidlo 

ZDCJ F57A0FF035344

Skúter

C ertifikát o registrácii 

Registračné číslo 

Najazdených Km 1 

Pov./Zak. registrácia:: -- /  --

PDI Predpredajný servis

Celkom EUR bez DPH
20% DPH
Celkom EUR vrátane DPH

2 158,33 
431,67 

2 590,00

2 0 APk. 2016 ’

ing. Silvia<Xap^yíi '
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Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo spoločností: Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 36 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. vložka č. 25724/B 
IČO: 35828161, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK2020225482
č. účtu v EUR: Tatra banka, a.s.. 2626740640/1100, BIC: TATRSKBX, IBAN: SK15 1100 0000 0026 2674 0640

Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 11
831 07 Bratislava 36
+421 (2) 49294484
+421 (2)49294488
www.motor-car.sk

http://www.motor-car.sk


Číslo objednávky 9802600157

Platobné podm ienky Úhrada faktúry v hotovosti

IV. Ďalšie ustanovení
Miesto dodania:
Plánovaná dekáda výroby:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej 
vých vozidiel priložené k tejto zmluve, 
porozumel a ich akceptuje.

U -T ty l b---- --------\--------------------
Miesto, Dátum

M o t o r - ŕ ’^ r  B ra t is la v a ,  s p o l. s r..)
P o d p j g ^ e d ^ j ý f i g ^ , ™  a Hon
PeteifvZápaŕka . . ky: 07Brattílav«

Sídlo spoloSií- ti:-'^uhovs.ká 5, 831 07 Brau.-ísvii 
Tel'+4 ’ i 1 49'; '-*4 484 Fax: 4421 2 492 94 4V» 
IČO: 35 628 lo l IČ DPH: SK 202022548?

zmluvy sú Všeobecné predajné podmienky predávajúceho pre predaj nových motoro- 
Kupujúci svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že tieto podmienky prečítal, ich obsahu
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Všeobecné predajné podmienky pre predaj nových osobných a úžitkových motorových vozidiel Honda podnikateľom a práv
nickým osobám

I. Predmet zmluvy
1. Nasledujúce Všeobecné predajné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa 
výlučne vzťahujú na záväzkové vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predme
tom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu nové motorové vo
zidlá a podvozky motorových vozidiel (ďalej len „tovar“ alebo „motorové vo
zidlo“ ), previesť na neho vlastnícke právo a záväzok kupujúceho prevziať mo
torové vozidlo a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva"). 
Akékoľvek zmluvné podmienky kupujúceho sa použijú iba v prípade, ak ich 
predávajúci výslovne a v písomnej forme prijme.
2. Motorovými vozidlami (tovarom) podľa týchto podmienok sa rozumejú 
nové a továrenský spracované osobné, terénne, úžitkové vozidlá značky 
Honda a motocykle značky Honda .
3. Kupujúcim v zmysle bodu 1 sa rozumie
3.1. podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy podľa bodu 1 tohto 
článku s prihliadnutím na všetky okolnosti, koná v rámci predmetu svojej ob
chodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,
3.2. štát, štátna organizácia, samosprávna územná jednotka alebo právnická 
osoba zriadená zákonom ako verejnoprávna inštitúcia, ak sa zmluva podľa 
bodu 1. tohto článku týka zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej 
prevádzky.
4. Predávajúcim v zmysle bodu 1.1. sa rozumie spoločnosť Motor-Car 
Bratislava, spol. s r.o..
II. Uzavretie zm luvy/prevod práv a povinností kupujúceho; ďalší predaj to
varu pred jeho prevzatím
1. V prípade motorových vozidiel, ktoré nemá predávajúci k dispozícii je ku
pujúci viazaný objednávkou maximálne po dobu 4 (štyroch) týždňov, v prípa
de úžitkových motorových vozidiel po dobu 6 (šiestich) týždňov; v prípade 
motorových vozidiel, ktoré má predávajúci k dispozícii je kupujúci viazaný ob
jednávkou po dobu 10 (desiatich) dní, v prípade úžitkových motorových vozi
diel po dobu 14 (štrnástich) dní. Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia 
kúpnej zmluvy a zaplatením zálohy.
2. Kúpna zmluva vzniká v momente, keď predávajúci v lehote podľa bodu 1 
písomne potvrdí prijatie objednávky bližšie označeného predmetu kúpy tova
ru) alebo ak sa v lehote podľa bodu 1 zrealizuje dodávka tovaru. Predávajúci 
je však povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o neprijatí 
objednávky.
3. Prevod práv a povinností z kúpnej zmluvy (čo zahŕňa aj ďalší predaj tova
ru) pred nadobudnutím vlastníckeho práva k tovaru si vyžaduje predchádzajú
ci písomný súhlas predávajúceho. Ak kupujúci poruší to to  ustanovenie zmluvy 
alebo sa ho pokúsi porušiť, predávajúci môže písomne od kúpnej zmluvy od
stúpiť.
III. Kúpna cena
1. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ak nie je v týchto 
podmienkach uvedené inak.
2. V prípade, že dôjde k zmene colných, daňových alebo iných predpisov, 
ktoré sa vzťahujú na kúpnu cenu, predávajúci je oprávnený v závislosti od te j
to zmeny primerane zmeniť kúpnu cenu.
3. Ak výrobca zvýši cenu motorových vozidiel nezávisle od vôle predávajú
ceho (napr. zmena ceny základného modelu, resp. mimoriadnej výbavy) a bu
de tým ovplyvnená dohodnutá kúpna cena, predávajúci je oprávnený kúpnu 
cenu primerane zvýšiť o výšku zmeny ceny vykonanej výrobcom.
4. Ak zvýšenie podľa bodu 3 presahuje 10 % dohodnutej kúpnej ceny, pre
dávajúci je povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať o zvýšení 
kúpnej ceny. Ak kupujúci do 3 (troch) dní neoznámi predávajúcemu svoj ne
súhlas so zvýšenou kúpnou cenou, platí, že zvýšenú kúpnu cenu schválil. Ak 
kupujúci cenu neschváli, predávajúci je  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
Ak zvýšenie podľa bodu 3 nepresahuje 10 % dohodnutej kúpnej ceny, kupujú
ci je povinný zaplatiť zvýšenú kúpnu cenu.
5. Iné zmeny cien sú možné po dohode zmluvných strán.
IV. Spôsob platby
1. Kupujúci je povinný pri objednaní vozidla zložiť na účet predávajúceho 
peňažný preddavok (zálohu) vo výške uvedenej na prvej strane te jto  zmluvy.
2. Táto zmluva je právnym podkladom na zaplatenie preddavku (zálohy). 
Predávajúci vystavuje zálohovú faktúru kupujúcemu dňom prijatia zálohovej 
platby od kupujúceho.
3. Zvyšok kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť do prevzatia motorového 
vozidla (pred jeho fyzickým prevzatím). Podkladom pre zaplatenie kúpnej ce
ny bude faktúra, ktorú predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného od
kladu po prevzatí objednaného motorového vozidla od výrobcu.
4. Kúpna cena je splatná do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. Ak sa 
kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je povinný zapla
tiť  úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny dlhšie ako 1 (je
den) mesiac, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Zmluva zaniká 
okamihom doručenia odstúpenia kupujúcemu.
6. Ak kupujúci neuhradí preddavok (zálohu) do 15 dní po podpísaní tejto 
zmluvy vo výške podľa prvej strany te jto  zmluvy, predávajúci má právo od 
zmluvy odstúpiť. Predávajúci je však v každom prípade povinný motorové vo
zidlo objednať u výrobcu až po prevzatí preddavku (zálohy) kupujúcim.
V. Dodacia lehota
1. Dodacia lehota je v trvaní štyroch kalendárnych mesiacov .
2. Dodacia lehota začína plynúť až zaplatením peňažnej zálohy v súlade 
s bodom 1 článku IV.
3. Predbežná dekáda výroby uvedená pri podpise objednávky sa upraví pod
ľa skutočného dátumu uhradenia zálohy v súlade s plánovaním výroby výrob
cu.

4. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou motorového vozidla podľa 
bodu 1 tohto článku o viac ako 8 (osem) kalendárnych týždňov, je kupujúci 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za predĺženie dodacej lehoty spôsobené tre
ťou osobou predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
VI. Dodacie podmienky
1. Predmetom dodania je motorové vozidlo tak, ako je špecifikované na pr
vej strane te jto  zmluvy. Od objednávky sa možno odchýliť len v minimálnom 
rozsahu, a to iba v prípadoch objektívne odôvodniteľných konštrukčnými, prí
padne farebnými odchýlkami zo strany výrobcu vykonanými nezávisle od vôle 
predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Špecifikácia tovaru 
značkami a /a lebo  číslami slúži výlučne pre potreby predávajúceho; kupujú
cemu z použitia značiek alebo čísiel nevyplývajú žiadne práva.
2. Odovzdanie a prevzatie motorového vozidla sa vykoná v prevádzkových 
priestoroch predávajúceho. Predávajúci upovedomí kupujúceho vhodnou 
formou o termíne prevzatia motorového vozidla, a to  spravidla telefonicky.
3. Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu na
kladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku to
varu na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky 
náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru.
4. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predá
vajúci umožní nakladať s tovarom.
5. Kupujúci je povinný tovar prevziať do 5 (piatich) dní od upovedomenia, 
pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
6. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bu
de vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O te jto  skutočnosti ku
pujúceho upovedomí. Kupujúci ďalej znáša náklady na uskladnenie tovaru a 
iné náklady, ktoré predávajúci účelne vynaložil na uchovanie tovaru alebo sta
rostlivosť o tovar.
7. Pri prevzatí vozidla je kupujúci povinný vozidlo prezrieť a upozorniť pre
dávajúceho na vady. Predávajúci na základe tohto oznámenia odstráni vady 
na svoje náklady v primeranej lehote.
VII. Výhrada vlastníctva
1. Ak je tovar odovzdaný pred zaplatením kúpnej ceny alebo pred splnením 
všetkých ostatných pohľadávok predávajúceho, tovar zostáva vo vlastníctve 
predávajúceho až do vyrovnania všetkých jeho pohľadávok a nárokov.
2. Ak sa na tovar vzťahuje výhrada vlastníctva, vlastnícke právo k tovaru je 
v Osvedčení o evidencii motorového vozidla zapísané v prospech predávajú
ceho , ktorý je  uvedený ako vlastník motorového vozidla. Osvedčenie o evi
dencii je odovzdané kupujúcemu, pričom predávajúci si ponechá kópiu tohto 
osvedčenia.
3. Ak kupujúci splnil všetky svoje záväzky voči predávajúcemu, výhrada 
vlastníctva zaniká. Predávajúci sa môže výhrady vlastníctva vzdať a previesť 
vlastnícke právo na kupujúceho ešte pred splnením všetkých záväzkov voči 
predávajúcemu, ak kupujúci poskytne pre predávajúceho primeranú zábezpe
ku splnenia týchto záväzkov.
4. Pokiaľ existuje výhrada vlastníctva, nie je kupujúci oprávnený s tovarom 
disponovať a ani zmluvne priznať tre tím  osobám právo užívania alebo prene
chať tovar do užívania tretím  osobám.
5. Po dobu trvania výhrady vlastníctva je kupujúci povinný poistiť motorové 
vozidlo na plnú (všeobecnú, trhovú) hodnotu proti všetkým rizikám (úplné po
istenie motorového vozidla) a poistné vinkulovať v prospech predávajúceho. 
Kupujúci je  povinný predávajúcemu o tom predložiť doklad, a to overenú kó
piu poistnej zmluvy alebo poistky bez zbytočného odkladu po vyzvaní predá
vajúcim. Pre porušenie týchto povinností je predávajúci oprávnený od kúpnej 
zmluvy odstúpiť. Predávajúci je v každom prípade oprávnený zriadiť a udržia
vať poistenie motorového vozidla podľa vyššie uvedeného, namiesto kupujú
ceho, a to na náklady kupujúceho.
VIII.Zmluvná pokuta
1. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny viac ako 1 (jeden) 
mesiac, predávajúcemu vzniká právo na zmluvnú pokutu za porušenie povin
nosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas vo výške 15 % z kúpnej 
ceny, v prípade špeciálnych alebo jednoúčelových vozidiel 25 % z kúpnej ce
ny. Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu, ak pre uvedené omeškanie ku
pujúceho odstúpi od zmluvy.
2. Ak kupujúci neprevezme motorové vozidlo v stanovenej lehote, predáva
júcemu vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 15 % z kúpnej ceny, v prí
pade špeciálnych alebo jednoúčelových vozidiel 25 % z kúpnej ceny. Predáva
júci má nárok na zmluvnú pokutu, ak pre uvedené omeškanie kupujúceho od
stúpi od zmluvy.
3. Predávajúci je  oprávnený započítať si nárok na zmluvnú pokutu na pred
davok (zálohu) na motorové vozidlo zaplatenú kupujúcim te jto  zmluvy.
4. Právo na náhradu škody predávajúceho voči kupujúcemu nie je predchá
dzajúcimi ustanoveniami dotknuté.
IX. Záručné podmienky
1. Za vady tovaru predávajúci zodpovedá podľa nasledovných ustanovení 
Všeobecných predajných podmienok, ustanovenia § 422 až § 441 Obchod
ného zákonníka sa nepoužijú, ak to  nie je  v týchto podmienkach výslovne 
uvedené. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
2. Predávajúci zodpovedá iba za vady, ktoré existovali v čase odovzdania 
motorového vozidla, a táto zodpovednosť je obmedzená lehotou 24 (dvadsia
tich štyroch) mesiacov od odovzdania motorového vozidla alebo od okamihu, 
kedy motorové vozidlo malo byť odovzdané a kupujúci ho v rozpore so svojimi 
povinnosťami neprevzal. Kupujúci je povinný preukázať splnenie podmienky 
podľa prvej vety i v prípade, ak sa vada vyskytne v lehote do 24 (dva-dsiatich 
štyroch) mesiacov po odovzdaní.
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