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1. Úvodní ujednání a pojmy

převzetí Kupujícím v místě provozovny nebo
sídla Prodávajícího, zpravidla v pracovní době
1.1 Obchodní společnost Autocentrum Pohoře- provozovny Prodávajícího, a to včetně klíčů či
lice s.r.o., se sídlem v Pohořelicích, Znojemská obdobné instrumentace a předepsané nebo
1106, PSČ 691 23, IČ 27705528, zapsaná smluvní dokumentace
v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně pod. sp. zn. C 51668, (dále jen 1.7 Uhrazením kupní ceny se pro účely
"Prodávající" nebo též "smluvní strana") se Smlouvy rozumí okamžik převzetí celé kupní
v rámci svého předmětu podnikání zabývá ceny do dispozice Prodávajícího, a to ať již
zejména prodejem, výkupem a zprostředková- v hotovosti či účtem Prodávajícího. Tento den je
ním koupě ojetých motorových vozidel a jejich zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
komponent včetně činností souvisejících.
1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále 2. Předmět smlouvy a přechod vlastnictví

údaje klientů dle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění platném, a jakožto správce pak
zpracovávat veškeré poskytnuté osobní údaje
způsobem uloženým jemu zákonem.
4. Prohlášení Kupujícího
4.1 Kupující prohlašuje, že si Vozidlo z otevřené
nabídky vozidel v dispozici Prodávajícího vybral
sám dle svých potřeb, možností a zájmů, a že tak
učinil po zralém uvážení z vlastní vůle, vážně,
sdostatek určitě a srozumitelně.

jen "VOP") mají povahu obecné části kupní
smlouvy a společně s její zvláštní částí dle
odst. 1.3 VOP tvoří kupní smlouvu ve smyslu
§ 1724 a souvisejících ve spojení s § 2079 a
souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění účinném (dále jen "OZ"), jejímž
předmětem je koupě Vozidla dle odst. 1.5 VOP, a
která je uzavřena mezi Prodávajícím dle
odst. 1.1 VOP a Kupujícím dle odst. 1.4 VOP. Text
všeobecných obchodních podmínek (VOP) je jako
obecná část kupní smlouvy vytištěn na rubové
straně vyhotovení kupní smlouvy.

2.1 Předmětem Smlouvy je koupě Vozidla 4.2 Současně Kupující výslovně prohlašuje, že
z dispozice Prodávajícího do vlastnictví Kupující- mu bylo umožněno Prodávajícím před koupí
ho za podmínek ve Smlouvě dále upravených.
Vozidla řádně si je prohlédnout, v technicky
odpovídajících prostorách u Prodávajícího toto
2.2 Prodávající za takových podmínek Vozidlo prověřit, a to i s možností účasti Kupujícím
Kupujícímu odevzdává a převádí na Kupujícího přizvaného odborného konzultanta či jiné osoby,
vlastnické právo k Vozidlu. Kupující za podmínek které byl Kupující oprávněn prohlídkou Vozidla a
uvedených Smlouvou Vozidlo od Prodávajícího kontrolou jeho technického stavu zmocnit či
kupuje a přijímá je do svého vlastnictví.
pověřit.
2.3 Vlastníkem Vozidla se Kupující stává oka- 4.3 Dále Kupující výslovně prohlašuje, že mu
mžikem odevzdání Vozidla Kupujícímu. Přitom bylo Prodávajícím umožněno uskutečnit s
Prodávající se zavazuje Kupujícímu předat Vozidlem zkušební jízdu v přiměřené délce,
VOP jsou pro obě smluvní strany závazné až Vozidlo do jeho vlastnictví nejpozději v den nejméně však 3 km tak, že se Kupující řádně
platným uzavřením kupní smlouvy, nedohodnou- uhrazení kupní ceny, nenastane-li překážka na seznámil s funkčností Vozidla a s jeho aktuálním
li se smluvní strany písemně jinak. Do té doby straně Kupujícího či z vyšší moci.
technickým stavem.
však, počínaje prvním právním jednáním Prodá- Na Kupujícího pak přechází nebezpečí škody na
vajícího směřujícím k uzavření smlouvy, jsou pro věci současně s nabytím vlastnického práva. 4.4 Nabývá-li Kupující Vozidlo z prostředků ze
Prodávajícího i pro zájemce o koupi Vozidla resp. Nabude-li však Kupující vlastnické právo před společného jmění manželů, výslovně tímto
budoucího Kupujícího VOP podpůrné a jednání odevzdáním věci, má Prodávající až do odevzdání Kupující čestně prohlašuje, že disponuje souhlasem druhého z manželů s koupí Vozidla dle
určující. Za účelem usnadnění přístupu zájemce o věci práva a povinnosti schovatele.
Smlouvy, a to v jejím celém rozsahu.
koupi Vozidla resp. budoucího Kupujícího
k obsahu VOP je jejich text v platném znění 2.4 Od okamžiku odevzdání Vozidla do vlastnic- 4.5 Kupující prohlašuje, že poskytuje Prodávajíviditelně vyvěšen ve veřejnosti přístupných tví Kupujícího nese tento odpovědnost za dodr- címu souhlas k pořízení kopie občanského
prostorách sídla Prodávajícího.
žování obvyklých technických a technologických průkazu, případně jiného předloženého osobního
zásad provozování Vozidla, pokynů výrobce,
1.3 Zvláštní částí kupní smlouvy se rozumí ta jakož i veškerých právních předpisů týkajících se dokladu, v souladu s § 15a odst. 2 zákona
část kupní smlouvy sjednávající individuální provozování vozidel na pozemních komunikacích č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění platném, popř. v souladu s § 2 odst. 3
podmínky jednotlivého konkrétního obchodního ap.
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
případu vázané k určitému Kupujícímu dle
odst. 1.4 OP a určitému Vozidlu dle odst. 1.5 OP. 2.5 Prodávající upozorňuje Kupujícího na jeho ve znění platném, za účelem archivace údajů do
Přitom platí, že případná odchylná ujednání povinnost zajistit od okamžiku odevzdání Vozidla evidence Prodávajícího a zajištění změn
ve zvláštní části kupní smlouvy mají přednost do vlastnictví Kupujícího uzavření pojistné v registru silničních vozidel.
před zněním VOP. Text zvláštní části kupní smlouvy k Vozidlu o pojištění odpovědnosti za 4.6 Kupující, a to ať již jako spotřebitel podle
smlouvy je vytištěn na lícní straně vyhotovení škodu způsobenou provozem Vozidla. Poruší-li § 419 OZ či podnikatel podle § 420 OZ, výslovně
kupní smlouvy. Zvláštní část kupní smlouvy ve Kupující tuto svoji povinnost a vznikne-li prohlašuje, že si je vědom možnosti ujednání
spojení se všeobecnými obchodními podmínkami v souvislosti s tím Prodávajícímu škoda, odpoví- těchto VOP změnit či doplnit silnějšími ujedná(VOP) tvoří kupní smlouvu (dále jen "Smlouva"). dá Kupující za takovou škodu Prodávajícímu.
ními ve zvláštní části kupní smlouvy, a že této
1.4 Kupujícím se pro účely Smlouvy rozumí
právnická nebo fyzická osoba ve smyslu § 18 OZ,
je-li uvedena ve Smlouvě jako kupující (dále jen
jako "Kupující" nebo též "smluvní strana").
Je-li Kupující při právních jednáních o uzavření
Smlouvy či v souvislosti s ním zastupován
zmocněncem, je zmocněnec Kupujícího povinen
prokázat se před takovým jednáním plnou mocí
udělenou Kupujícím s jeho úředně ověřeným
podpisem osvědčující platné oprávnění jednat
jeho jménem ve věci uzavření smlouvy. Zastupování Kupujícího advokátem se řídí zvláštním
zákonem.

2.6 Prodávající bez zbytečného odkladu po
uhrazení kupní ceny zařídí svým jménem a na
svůj účet změnu zápisu v registru silničních
motorových vozidel a v technickém průkazu
Vozidla v souvislosti s přechodem vlastnického
práva k Vozidlu na Kupujícího spočívající
ve zrušení záznamu o vlastnickém právu Prodávajícího k Vozidlu (odhlášení Vozidla). Následně
Prodávající předá Kupujícímu doklady od Vozidla
s vyznačením změny v osobě vlastníka (odhlášení Vozidla) na osobu Kupujícího. Předání označených dokladů provede Prodávající do rukou
Kupujícího v místě sídla Prodávajícího v provozní
době po předchozím sjednání termínu nebo
doporučenou poštovní zásilkou na adresu
Kupujícího uvedenou ve Smlouvě.

1.5 Vozidlem se pro účely Smlouvy rozumí
konkrétní silniční motorové nebo jiné vozidlo
z nabídky Prodávajícího srozumitelně individualizované ve Smlouvě, resp. v její zvláštní části (tj. 3. Ostatní ujednání
uvedení druhu, typu, výrobce, RZ, VIN, barva ap.),
a to včetně jeho součástí a příslušenství tak, jak 3.1 Prodávající je povinen zajišťovat své služby
řádně a s náležitou odbornou péčí a péčí řádného
stojí a leží.
hospodáře, v rámci svých možností chrání práva
1.6 Odevzdáním Vozidla se pro účely Smlouvy a oprávněné zájmy svých klientů. Prodávající
rozumí jeho protokolární předání Prodávajícím a v rámci této své povinnosti chrání rovněž osobní

možnosti, bude-li to považovat za potřebné,
využije. Současně Kupující potvrzuje, že Smlouva
nebyla uzavřena prostřednictvím formuláře
užívaného v obchodním styku nebo jiným
podobným prostředkem.
4.7 Kupující dobrovolně uděluje na dobu do
odvolání svůj souhlas s tím, aby Prodávající
zpracovával jeho osobní údaje za účelem provedení změn v registru vozidel, a současně potvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho
souhlas není pro plnění ujednání z příslušné
smlouvy nezbytný. (Toto ujednání se použije
v případě, že Kupující je fyzickou osobou.)
4.8 Kupující výslovně prohlašuje, že si je vědom,
že v případě financování koupě Vozidla prostřednictvím úvěru či leasingu poskytnutého třetí
osobou Prodávající jakkoli nenese odpovědnost
za nabídky či podmínky úvěru nebo leasingu
sjednaných mezi Kupujícím a třetí osobou jako
poskytovatelem financování koupě Vozidla.
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5. Záruka za jakost a práva z vadného plnění 5.7 A dále pak v souvislosti s případným vadným
plněním založeným jinou, než právní vadou
5.1 Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Vozidla Prodávající výslovně prohlašuje, že mu
Vozidlo bude po dobu záruční lhůty způsobilé není jakkoli známo, že by Vozidlo bylo dotčeno
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová živelní pohromou či jinou událostí nebo vykazoobvyklé vlastnosti. Záruční lhůta činí 6 měsíců a valo znaky takového poškození.
běží od odevzdání Vozidla Kupujícímu.
5.8 Práva vyplývající z vadného plnění dle této
5.2 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li Smlouvy nelze převést na třetí osobu a vůči
vadu po přechodu nebezpečí škody na Vozidle na Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a
Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li výhradně Kupující.
vadu Prodávající.
5.9 Kupující je povinen uplatnit práva z vadného
5.3 Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá plnění bez zbytečného odkladu poté, co vadu
vada, kterou má Vozidlo při přechodu nebezpečí zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení péče
škody na Kupujícího, byť se projeví až později. řádného hospodáře, nejpozději však do dvanácti
Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, měsíců od odevzdání Vozidla Kupujícímu, ktekterou Prodávající způsobil porušením své roužto dobu pro uplatnění práv z vadného plnění
povinnosti.
smluvní strany tímto sjednávají s ohledem na
Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost tím skutečnost, že se u Vozidla jedná o použité
spotřební zboží ve smyslu § 2168 OZ.
nejsou dotčeny.
5.4 Kupující však nemá právo z vadného plnění,
jedná-li se o vadu, na kterou byl Kupující v době
uzavření Smlouvy upozorněn, nebo o vadu,
kterou musel nebo měl s vynaložením obvyklé
pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To
neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že
Vozidlo je bez vad.
5.5 Kupující nemá dále právo z vadného plnění,
jedná-li se o vadu Vozidla či jeho části opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, které mělo
Vozidlo či jeho části při převzetí Kupujícím. Dále
pak nelze práva z vadného plnění uplatnit u
jednotlivých funkčních skupin (částí) Vozidla, na
něž byla Kupujícímu Smlouvou poskytnuta
samostatná sleva či ujednána nižší cena.
5.6 V souvislosti s případným vadným plněním
založeným právní vadou Vozidla Prodávající
výslovně prohlašuje, že mu není jakkoli známo,
že by Vozidlo bylo zatíženo právy třetích osob, a
že on sám nabyl do svého vlastnictví Vozidlo
veskrze zákonnou cestou a v dobré víře.

zbytečného odkladu poté je Prodávající povinen
vrátit Kupujícímu kupní cenu Vozidla. Na vracenou částku kupní ceny Vozidla je Prodávající
oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku z titulu náhrady nákladů na uvedení Vozidla
do původního stavu, nebyla-li tato podmínka
Kupujícím při předání Vozidla splněna, náhrady
za opotřebení Vozidla Kupujícím, další náhrady
škod, pokud byly tyto zjištěny Prodávajícím a
případně i pohledávku z titulu vydání bezdůvodného obohacení Kupujícího vzniklého bezúplatným provozováním Vozidla. V případě sporu
ve věci výše náhrady za opotřebení Vozidla a
výše bezdůvodného obohacení podle předchozí
věty po dobu užívání Vozidla Kupujícím má
Prodávající nárok účtovat částku ve výši půjčovného za obdobné Vozidlo v půjčovně vozidel
(autopůjčovně) v místě a čase obvyklého.

6.3 V případě odstoupení od Smlouvy ze strany
Kupujícího nemá Kupující vůči Prodávajícímu
nárok na náhradu vzniklé škody či na náhradu
6. Odstoupení od smlouvy
nákladů s vrácením Vozidla, pokud se nejedná o
6.1 Od Smlouvy lze odstoupit pouze pro pod- odstoupení od Smlouvy z titulu prokazatelného
statné porušení smluvní povinnosti druhou vadného plnění Prodávajícího dle odst. 5.3 VOP.
smluvní stranou ve smyslu § 2002 OZ. Přitom
podstatné je takové porušení povinnosti, o němž 7. Závěrečná ujednání
smluvní strana porušující smlouvu již při uzavře- 7.1 Smlouva je uzavřena dle právního řádu
ní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by České republiky s tím, že v otázkách vysloveně
druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, neupravených Smlouvou se řídí OZ, případně
pokud by toto porušení předvídala. V ostatních zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
případech se má za to, že porušení podstatné ve znění účinném.
není.
7.2 Jakákoliv změna Smlouvy vyžaduje písem6.2 V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující nou formu.
povinen v termínu dohodnutém s Prodávajícím,
nejpozději však ve lhůtě do patnácti kalendářních 7.3 Závazky ze Smlouvy nelze bez souhlasu
dnů, nedohodnou-li se strany jinak, do provozov- druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
ny nebo sídla Prodávajícího přistavit Vozidlo
ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s 7.4 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem
přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení. Na jejího podpisu v pořadí druhou ze smluvních
kontrolu technického stavu Vozidla z titulu stran.
odstoupení od smlouvy je Prodávajícímu vyhra- 7.5 VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem
zena doba následujících tří pracovních dnů. Bez 1. února 2014.

