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ZZMMLLUUVVAA  OO  PPRREEDDAAJJII  MMOOTTOORROOVVÉÉHHOO  VVOOZZIIDDLLAA  

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného Zákonníka v platnom znení 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo zmluvy: 2019/2271           

  Predávajúci: BOAT a.s.   

Sídlo/bydlisko: Vajnorská 167, 831 04 Bratislava 

Zástupca: Miroslav Dojčák   

IČO: 35756764 IČDPH: SK2020231191 

Zapísaný v OR:  

Vl. č.:  Oddiel:  

Bankové spojenie: UNICREDIT,   

 

Kupujúci: Obec Marianka    

Sídlo/bydlisko: Školská 32, 900 33  Marianka 

Zástupca: Ing. Dušan Statelov 

IČO/č.OP: 00304930 DIČ: 2020643680 

Zapísaný v OR:   

Vl.č.:  Oddiel:  

Bankové spojenie: ,  /  

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj nasledovného motorového vozidla v zmysle cenovej ponuky zaslanej v rámci 

verejného obstarávania dňa 28.10.2019 (ďalej len vozidlo): Obj. kód: 

Továrenská značka:   Model: e-Golf Comfortline BE2 3D111 

Výkon kW/k: 100/136 Farba poťahov: čierna TW 

Číslo karosérie: 

WVWZZZAUZL8902432 

Číslo motora:  EBS 006092 

 Osvedčenie o evidencii číslo:   

Poznámky: Bez nabíjacieho kábla 

 

A/ Základná kúpna cena vozidla vrátane   20,00 % DPH:  32 980,00 EUR 

 

Farba vozidla/obj. kód: biela pure / 0Q0Q   130,00 EUR 

 

Obj. kód: Osobitná výbava:   

  WW0      „Winter“ Paket - vyhrievané predné   550,00 EUR 

 WD1      Alarm „Plus „s kontrolou vnútorného   370,00 EUR 

 7X2      Parkovacie senzory vpredu a vzadu   570,00 EUR 

 PLA      „Light & Vision“ Paket   250,00 EUR 

 WPU      Tepelné čerpadlo na optimalizáciu   910,00 EUR 

 9S8      „Active Info Display“ LCD prístrojový   470,00 EUR 

 6XR      Vonkajšie spätné zrkadlá pre parkovacie   0,00 EUR 

 4F2      Bezkľúčový prístup a štartovací systém   360,00 EUR 

 9WT      App-Connect -pripojenie telefónu cez   190,00 EUR 

 



 

2/3 

B/ Medzisúčet:  36 780,-- EUR 
 
Osobitné podmienky (z vybraných položiek): - 6 427,00 EUR 
 
C/ Kúpna cena spolu vrátane DPH:  30 353,00 EUR 
 
D/ Z toho   20,00 % DPH:  5 058,83 EUR 
 
E/ Kúpna cena spolu bez DPH:  25 294,17 EUR 
 

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so zmluvnými podmienkami, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a  že 

s ich obsahom bez výhrad súhlasí. 

2. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s automatickým spracovaním osobných údajov za účelom 

zisťovania spokojnosti zákazníkov. 

 

II. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1.  Celá kúpna cena bude zaplatená kupujúcim nasledovne:  bankovým prevodom na účet predávajúceho,  

pričom kupujúci berie na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky odovzdané až na základe predloženého 

potvrdenia predávajúceho o prijatí kúpnej ceny alebo na základe bankového výpisu, z ktorého bude zrejmé, že 

kúpna cena bola pripísaná na účet predávajúceho. Týmto dňom prejde na kupujúceho vlastnícke právo k 

predmetnému vozidlu.   

III. 

Dodacia lehota a dodacie podmienky 

 

1.  Predávajúci dodá vozidlo kupujúcemu priamo zo skladu predávajúceho po podpise tejto zmluvy, zabudovaní osobitnej 

výbavy a predložení potvrdenia uvedeného v čl. II ods. 2 zmluvy alebo  

Týmto dňom prejde na kupujúceho vlastnícke právo k predmetnému vozidlu.  

2.    Vozidlo bude odovzdané a prevzaté v predajni predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie 

vozidla telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo doporučeným listom.  

 

IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu vozidlo na základe vopred uskutočnenej výzvy v zmysle čl. III 

ods. 2 zmluvy, v prevedení dohodnutom v čl. I zmluvy aj s príslušnými dokladmi ihneď, ako mu kupujúci 

preukáže, že zaplatil dohodnutú kúpnu cenu na účet predávajúceho, uvedený na prednej strane tejto zmluvy. 

2.  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku II. a prevziať vozidlo v 

termíne do 5 dní odo dňa, kedy bol na jeho prevzatie vyzvaný.  

 

V. 

Záručná doba a záručné podmienky 

 

1. Záručná doba vozidla je 24 mesiacov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov.  

2. Záručná doba na batériu je 96 mesiacov. 

3. Na Volkswagen originálne diely sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov. 

4. Voči prehrdzaveniu karosérie zvnútra je výrobcom poskytnutá záručná doba: 96 mesiacov 

5. Výrobca poskytuje záručnú dobu na lak vozidla: 60 mesiacov. 

6. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci vozidlo prevzal od predávajúceho aj s príslušnými 

dokladmi.  

7. Kupujúci je povinný oznámiť (reklamovať) predávajúcemu alebo zmluvnému autorizovanému servisu vady na 

vozidle bez zbytočného odkladu (do 3 pracovných dní) po tom, čo vady zistil.  

8. Právo zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré platí záručná doba zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej 

dobe.  
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9. Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej súčasti odstrániť, má kupujúci 

právo, aby bola bezplatne, včas (do 30 dní od prijatia reklamácie) a riadne odstránená.   

10. Ak sa ukáže, že ide o vadu neodstrániteľnú, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného vozidla alebo 

primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od tejto zmluvy. 

11. Dojednanou úpravou v ods. 8 a 9 zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovení § 436 a § 437 Obchodného 

zákonníka. 

12. Nároky na odstránenie vád môže kupujúci uplatniť u predávajúceho alebo u iného podnikateľa autorizovaného 

výrobcom/dodávateľom pre servis vozidiel tejto značky.  

13. Ak sa predmet kúpy stane pre vadu neschopným prevádzky, je kupujúci povinný obrátiť sa na najbližší 

autorizovaný servis. 

14. 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.  

15. Na vymenených dieloch z titulu odstránenia vád si môže kupujúci uplatniť nároky z vecných vád až do uplynutia 

záručnej doby na predmet kúpy, a to na základe kúpnej zmluvy. 

16. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak kupujúci (užívateľ):  

• nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom kúpy, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu vozidla, 

v servisných knižkách a pod. 

• havaroval s vozidlom, ak sa havária priamo dotýka dielu, ktorý by sa mal reklamovať v záruke 

• vykonal na vozidle také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu,  

• zabudovaI do vozidla taký  diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom,  

• vozidlo používal v rozpore s jeho účelom (preťažovanie, pretekárske, či športové využívanie),  

• vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,  

• nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom.  

Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. 

V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté.  

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

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Predávajúci môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci:  

  - nezaplatí preddavok vo výške, termíne a na účet dohodnutý v čl. II ods. 3 tejto zmluvy,  

  - neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí po uplynutí lehoty uvedenej v čl. IV 

ods. 2 zmluvy 

2. Kupujúci môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak predávajúci: 

  - zvýši cenu vozidla o viac ako 5% v zmysle čl. II ods. 1 zmluvy 

- nedodá vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci určí po uplynutí lehoty uvedenej v čl. III ods. 1 

písm. b) zmluvy 

- neodstráni vady vozidla ani v primeranej dodatočnej lehote určenej kupujúcim po uplynutí lehoty uvedenej v 

čl. V  ods. 8 zmluvy alebo oznámi kupujúcemu pred jej uplynutím, že vady neodstráni.  

- zistí závady do 10 dní od prevzatia. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah regulovaný touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami 

Obchodného zákonníka aj v prípade, ak nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka.  

4. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.        

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

6. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom úhrady a po 

zverejnení zmluvy o poskytnutí dotácie na kúpu elektromoboliu zo strany Envirofondu v centrálnom registri 

zmlúv. 

 

 

V Bratislave dňa: 31.10.2019 Predávajúci: 

............................................... 

Kupujúci: 

...............................................  

 

 


