
Kúpna zmluva

uzavretá podľa ustanovenia §409
a naši. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a strany prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnenia k právny m úkonom spôsobilí
a uzatvárajú túto kúpnu zmluvu

Zmluvné strany

Predávajúci: AUTO MOKRÁŇ, s.r.o., so sídlom Košice, Raketová l/A, 040 12, Košice, prevádzka
Herlianska 54, 040 14, Košice

Zastúpená: Ing. Denisa Mokráňová, konateľ spoločnosti
IČO : 45 988 544 IČ DPH: SK20231173042
Zapísaná v OR OS Košice L, odd. Sro, Vložka č. 26898/V

v

Bankové spojenie: CSOB, a.s.
Číslo účtu: SK88 7500 0000 0040 1716 8975

Kupujúci : AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480,076 64 Trebišov
IČO : 36204447, DIČ: 2020032003, IČ DPH: SK2020032003
zast.: Ing. Ivan Seňko - konateľ spoločnosti

Článok I.
Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje predať a kupujúci zaplatiť nové motorové vozidlo podľa nasledovnej špecifikácie
Továrenská značka: SUZUKI
Typ: SX4 S-Cross 1.4T GL+ 4WD Premium 6MT s VIŇ : TSMJYBA2S00549397
Objem valcov: 1373 cm kubických
Farba ; červená metalíza - ZQ5

podľa podmienok dohodnutých v tejto kúpnej zmluve, pričom sa strany dohodli, že predávajúci je oprávnený
dodať a kupujúci je povinný prevziať s odchýlkami v prevedení len v prípade zmeny výrobného programu
výrobcu alebo zmeny modelového roka.

Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je 18 200,00 €. slovom osemnásťtisícdvesto, po odpočítaní zloženej zálohy vo výške
0,00 € je kupujúci povinný zaplatiť 18 200,00 € na účet kupujúceho vedený vo ČSOB banke, a.s. číslo
účtu: SK88 7500 0000 0040 1716 8975 do 30 dní po podpise tejto kúpnej zmluvy. Zaplatením kúpnej
ceny prechádza vlastníctvo predmetu zmluvy na kupujúceho.

2. Vozidlo bude zápisnične odovzdané kupujúcemu po nabehnutí kúpnej ceny na účet predávajúceho.
3. Neuhradenie kúpnej ceny strany budú považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
4. Platobné podmienky uvedené vyššie sa v rovnakom rozsahu vzťahujú aj na leasingového nájomcu.
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Článok III.
Dodacie podmienky

1. Neposkytnutie súčinnosti strany budú považovať za podstatné porušenie zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vozidlo bude odovzdané kupujúcemu zo strany predávajúceho v predajni

predávajúceho na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, najneskôr ako ho bude mať
k dispozícii, avšak nie skôr, ako bude uhradená kúpna cena.

3. Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie vozidla e-mailom, faxom alebo doporučeným listom a tento
je povinný do dvoch dní od doručenia výzvy prevziať predmet kúpnej zmluvy. V prípade ak kupujúci
neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí, prechádza na kupujúceho
nebezpečenstvo škody na predmete kúpy a kupujúci je povinný zaplatiť náklady spojené so
skladovaním vo výške l € denne.

4. Predávajúci je povinný odovzdať vozidlo kupujúcemu v prevedení dohodnutom v či. I tejto kúpnej
zmluvy.

5. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpnej zmluvy predpísanou dokumentáciou a to faktúra
a odovzdávací protokol.

Článok IV.
Záručná doba a podmienky záruky

1. Záručnú dobu stanovuje výrobca a je uvedená v servisnej knižke.
2. Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia vozidla od predávajúceho včítane príslušných

dokladov resp. naplnením podmienok podľa či. III., bod 4. tejto kúpnej zmluvy.
3. Kupujúci je oprávnený uplatniť vady predmetu zmluvy, na ktoré sa záruka vzťahuje bezodkladne po

ich zistení u predávajúceho alebo inom garančnom servise a je povinný pri takejto reklamácii predložiť
servisnú knižku.

4. Právo na uplatnenie zodpovednosti za vady vozidla zaniká dňom uplynutia záručnej doby.
5. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré sa prejavia až po prevzatí vozidla v rámci

záručnej doby.
6. V prípade reklamácie, ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady

a to riadne a včas.
7. Ak sa pri reklamácii zistí, že ide o neodstrániteľnú vadu, kupujúci má právo na dodanie nového vozidla

alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8. Ak kupujúci v dobe od prevzatia vozidla do doby uplatnenia reklamácie, ktorá definuje, že ide

o neodstrániteľnú vadu vozidlo používal, je povinný zaplatiť náhradu vo výške l % z kúpnej ceny
vozidla za každých 1000 kilometrov.

9. Predávajúci sa zaväzuje vykonať záručné opravy v primeraných lehotách podľa závažnosti, ktorá však
nesmie presiahnuť 30 dní.

10. V prípade oprávnenej reklamácie v rámci záručnej doby, plynutie záručnej doby sa prerušuje o dobu, po
ktorú bola vykonávaná oprava.

11. Uplatnenie reklamácie po dobu záručnej doby nieje možné v týchto prípadoch:
Kupujúci nedodržal návod na obsluhu,
Kupujúci vykonal na vozidle zásahy, ktoré je oprávnený vykonať len garančný servis,
Kupujúci zabudoval do vozidla náhradný diel alebo príslušenstvo, ktoré nieje schválené výrobcom,
Kupujúci vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,
Kupujúci používal vozidlo spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho určením /preťažovanie, športové
alebo pretekárske využitie, prejazd v teréne na ktoré vozidlo nieje uspôsobené a pod./,
Kupujúci nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom,
Kupujúci s vozidlom havaroval

V týchto prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré , ktoré vyššie uvedenými zásahmi neboli
dotknuté.

12. Zánik záruky sa vzťahuje aj na prípady, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpísané
výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a v príslušnom garančnom servise.

V.
Záverečné ustanovenia



1. Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu a účinná okamihom úhrady kúpnej ceny na účet
predávajúceho.

2. Táto zmluva je vyhotovená a dvoch exemplároch a každá zo strán obdrží jeden výtlačok.
3. Strany sa výslovne dohodli, že ich právne vzťahy sa budú riadiť v zmysle ustanovenia

§ 262 Obchodného zákonníka príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy v prípadoch, ktoré táto kúpna zmluva

kvalifikuje ako podstatné porušenie zmluvy a tiež v prípade ak predávajúci po márnom uplynutí
dodatočnej určenej lehoty neprevezme vozidlo.

5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú možné len na základe dohody strán a písomnou formou inak sú
neplatné.

6. V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení týmto zmluvné strany
súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že oprávnené k dispozícii s predmetom zmluvy, zmluvné prejavy sú im
dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpisujú v 2 vyhoveniach.

V Košiciach dňa 06.09.2017
AUTO-MOKRÄŇ, Í.T.O.
Raketová l/A, 040 12 Košice

prev.: Herlianska 54, 040 14 Koäice
. IČO: 45 988 544 (S\

IČ DPHySK2023173042 ^

predávajúci


