
 

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA NOVÝCH VOZIDIEL ZNAČKY HYUNDAI NEPODNIKATEĽOM 

 

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto Obchodné podmienky predaja nových vozidiel HYUNDAI 
nepodnikateľom (ďalej len „Obchodné podmienky“) upravujú vzťahy 
vznikajúce pri kúpe osobných a úžitkových vozidiel značky HYUNDAI 
medzi autorizovaným predajcom motorových vozidiel HYUNDAI (ďalej 
len „Predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“ a spoločne s 
Predávajúcim ďalej len „Zmluvné strany“). Zmluvnými stranami sa 
rozumejú konkrétny Predávajúci a Kupujúci v zmysle Kúpnej zmluvy. 

2. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej 

zmluvy týkajúcej sa predaja a kúpy osobných a úžitkových vozidiel 
značky HYUNDAI (ďalej len „Automobil“ a „Kúpna zmluva“) Kupujúcim 
od Predávajúceho. Pokiaľ Kúpna zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré sú 
v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami, budú mať prednosť 
ustanovenia Kúpnej zmluvy. 

3. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie podané 
zamestnancami alebo spolupracovníkmi Predávajúceho a dohody, ktoré 
sú odlišné od týchto Obchodných podmienok, sú pre Predávajúceho 
záväzné len, ak sú písomne potvrdené osobami za Predávajúceho 
oprávnenými konať v jeho mene podľa platných právnych predpisov 
(predovšetkým osobami štatutárov a prokuristov zapísanými 
v Obchodnom registri). 
 

 

Článok II. 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

1. Kúpna zmluva je uzatvorená podpisom Kúpnej zmluvy oboma 

Zmluvnými stranami alebo prijatím záväznej objednávky Kupujúceho zo 
strany Predávajúceho. V prípade prijatia záväznej objednávky Zmluvné 
strany tiež bezodkladne podpíšu Kúpnu zmluvu týkajúcu sa toho istého 
Automobilu, ktorá v plnom rozsahu nahradí záväzne prijatú objednávku, 
v ktorej odkážu na prijatú objednávku, a ktorá bude zohľadňovať 
podmienky uvedené v prijatej objednávke. Pre účely týchto Obchodných 
podmienok sa pod termínom „Kúpna zmluva“ bude ďalej rozumieť 
takisto aj záväzná objednávka prijatá zo strany Predávajúceho. 

2. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito Obchodnými 
podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito Obchodnými 
podmienkami riadne oboznámiť pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.  

3. Akékoľvek ponuky plnení, cenové ponuky, prípadne iné informácie 
týkajúce sa ceny alebo vlastností Automobilov ponúkaného 
Predávajúcim zverejnené na internetových stránkach Predávajúceho, v 
katalógu, v mieste jeho sídla, prípadne iným verejne dostupným 
spôsobom, sú právne nezáväzné a nepredstavujú akýkoľvek návrh na 
uzatvorenie zmluvy, pokiaľ Predávajúci výslovne písomne neuvedie inak. 

 

Článok III. 

KÚPNA CENA 

1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, kúpnou cenou sa rozumie cena 
Automobilu vrátane výbavy a všetkých doplnkov a príslušenstva platná v 
deň uzatvorenia Kúpnej zmluvy podľa cenníka Predávajúceho platného 
a účinného pre príslušné obdobie, v ktorom došlo k uzatvoreniu Kúpnej 
zmluvy.  

2. Kúpna cena podľa cenníka vydaného Predávajúcim je uvedená v 
záväznej objednávke Automobilu, ako aj v Kúpnej zmluve, a to tak bez 
dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), ako aj s DPH. 

 

 

 

Článok IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY A VÝHRADA VLASTNÍCTVA 

1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, bude kúpna cena uhradená 
nasledovným spôsobom: 

1.1 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu zálohu (preddavok) na 

kúpnu cenu v dohodnutej výške s ohľadom na typ Automobilu a jeho 
výbavu, a to buď (i) v hotovosti k rukám Predávajúceho v deň prijatia 
záväznej objednávky Automobilu, resp. podpisu Kúpnej zmluvy Zmluvnými 
stranami, alebo (ii) bezhotovostným prevodom najneskôr do 5-tich dní odo 
dňa prijatia záväznej objednávky Automobilu, resp. podpisu Kúpnej zmluvy 
Zmluvnými stranami. Nezaplatenie zálohy na kúpnu cenu včas bude 
zakladať podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a 
Predávajúci bude v takom prípade oprávnený ihneď a bez akéhokoľvek 
ďalšieho upozornenia alebo výzvy na plnenie voči Kupujúcemu od Kúpnej 
zmluvy odstúpiť. 

1.2 Najneskôr v deň odovzdania Automobilu Kupujúcemu a pred podpisom 
preberacieho protokolu Kupujúci uhradí zostávajúcu časť kúpnej ceny 
Predávajúcemu, a to (i) bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho 
uvedený v Kúpnej zmluve, pričom príslušná čiastka musí byť pripísaná na 
bankový účet Predávajúceho najneskôr v momente odovzdania 
Automobilu Kupujúcemu, alebo (ii) v hotovosti pred podpisom 
preberacieho protokolu k rukám Predávajúceho. 

2. Bezhotovostná platba sa považuje za riadne uskutočnenú a takto 
uhrádzaná čiastka sa považuje za riadne uhradenú okamihom pripísania 
príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho. 

3. Kupujúci je povinný zaplatiť zálohu a/alebo zostávajúcu časť kúpnej ceny 
výlučne bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu 
Predávajúceho, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky týkajúce sa 
obmedzenia platieb v hotovosti (najmä v zmysle zákona č. 394/2012  
Z. z., o obmedzení platieb v hotovosti, v znení neskorších predpisov). 

 4. Vlastnícke právo k Automobilu prechádza na Kupujúceho až okamihom 
úplného zaplatenia kúpnej ceny; toto dojednanie predstavuje dohodu 
týkajúcu sa výhrady vlastníckeho práva Predávajúceho k Automobilu. 
Nebezpečenstvo škody na Automobile, vrátane škody spôsobenej 
náhodnou skazou prechádza na Kupujúceho (i) okamihom prevzatia 
Automobilu Kupujúcim alebo (ii) okamihom, keď mal Kupujúci povinnosť 
Automobil prevziať. Prípadná škoda, ktorá na Automobile vznikne po 
prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť 
Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu, ibaže ku 
škode na Automobile došlo v dôsledku porušenia povinnosti 
Predávajúceho. 

5. Akékoľvek transakčné poplatky a/alebo poplatky spojené s bankovým 

prevodom zálohy, kúpnej ceny alebo iných platieb znáša Kupujúci, ak nie 
je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

 

Článok V. 

DODACIE PODMIENKY 

1. Povinnosť Predávajúceho odovzdať Automobil Kupujúcemu je 
Predávajúcim splnená dňom, kedy je Automobil pripravený k prevzatiu v 
prevádzke alebo sídle Predávajúceho a Kupujúcemu je umožnené si 
Automobil prevziať. 

2. Predpokladaný termín dodania Automobilu uvedený v záväznej 

objednávke Automobilu, resp. v Kúpnej zmluve je len orientačný 
(predpokladaný), a nie je záväzný, a o presnom termíne odovzdania 
Automobilu bude Predávajúci vhodným spôsobom Kupujúceho 
informovať. V prípade, že Predávajúci prekročí orientačný 
(predpokladaný) termín dodania o viac ako 12 týždňov, je Kupujúci 
oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť a to písomným oznámením 
o odstúpení riadne doručeným Predávajúcemu; toto právo však zanikne, 
pokiaľ už nebolo uplatnené skôr, v momente, kedy Kupujúci obdrží od 



 

Predávajúceho informáciu o tom, že Automobil je pripravený k prevzatiu 
v prevádzke alebo v sídle Predávajúceho.  

3. Kupujúci je povinný Automobil prevziať do 10 kalendárnych dní od 

obdŕžania informácie od Predávajúceho o tom, že Automobil je 
pripravený k prevzatiu v prevádzke alebo v sídle Predávajúceho. 

4. Automobil bude odovzdaný Kupujúcemu na základe preberacieho 

protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami, a to až po úplnom 
zaplatení kúpnej ceny Kupujúcim. V prípade financovania kúpy 
Automobilu pomocou leasingu alebo úveru bude Automobil odovzdaný 
Kupujúcemu až po riadnom uzavretí a schválení leasingovej alebo 
úverovej zmluvy podľa stanovených pravidiel poskytovateľa týchto 
finančných služieb. 

 

Článok VI. 

PREVZATIE AUTOMOBILU KUPUJÚCIM 

1. Kupujúci je pri preberaní Automobilu povinný si ho dôkladne a 

starostlivo prezrieť v prítomnosti zástupcu Predávajúceho a preveriť si 
jeho kompletnosť, funkčnosť a bezvadnosť. 

2. Pokiaľ Kupujúci neprevezme Automobil v lehote podľa článku V.3 
týchto Obchodných podmienok, a pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej 
primeranej lehote určenej na to Predávajúcim, ktorá nebude kratšia ako 
7 dní, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu všetky náklady 
vzniknuté Predávajúcemu na skladovanie Automobilu, a to od prvého 
dňa po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty. 

3. Pokiaľ nebude Automobil prevzatý Kupujúcim ani v dodatočnej 
primeranej lehote na prevzatie podľa článku VI.2 týchto Obchodných 
podmienok, bude Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z 
dôvodu jej porušenia Kupujúcim a Automobil použiť k ďalšiemu predaju, 
a výťažok z tohto predaja použiť na úhradu vzniknutých nákladov 
súvisiacich so skladovaním a ďalším predajom Automobilu. Tým nie je 
dotknutý nárok Predávajúceho podľa článku IX.3 týchto Obchodných 
podmienok na zmluvnú pokutu a náhradu škody. 

 

 

Článok VII. 

NÁROKY Z VÁD AUTOMOBILU 

1. Kupujúci je povinný upozorniť Predávajúceho pri prevzatí Automobilu na 
chýbajúce vybavenie alebo príslušenstvo a na prípadné zjavné vady, ktoré 
sú zistiteľné pri prevzatí Automobilu, a tieto uviesť v preberacom protokole, 
inak stráca práva z takýchto vád. 

2. Záruka a záručné podmienky sú stanovené v záručnej (garančnej) knižke 

k Automobilu. Podmienky stanovené v záručnej (garančnej) knižke sa v 
momente prevzatia Automobilu Kupujúcim stávajú pre Kupujúceho 
záväzné. Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy vyhlasuje, že mal pred 
uzatvorením Kúpnej zmluvy možnosť oboznámiť sa s obsahom záručnej 
(garančnej) knižky. 

3. Povinnosť Predávajúceho riadne dodať Automobil je splnená, pokiaľ 
dodaný Automobil zodpovedá schválenému typu Automobilu podľa 
príslušného osvedčenia o technickej spôsobilosti typu Automobilu platného 
v deň jeho odovzdania Kupujúcemu. 

4. Všetky údaje o vzhľade, výbave, výkone, rozmeroch, hmotnosti, 

konštrukcii, použitých materiáloch a ostatné údaje, uvádzané alebo 
publikované dovozcom, výrobcom alebo Predávajúcim na reklamné a 
propagačné účely, majú vždy len približný charakter a nie sú presnými 
údajmi o vlastnostiach a kvalite Automobilu, s výnimkou technických dát a 
údajov uvedených v základnom technickom popise príslušného typu 
Automobilu a údajov o spotrebe pohonných hmôt a emisiách CO2. 

 

 

Článok VIII. 

DOJEDNANIA V PRÍPADE KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA 

1. Tento článok VIII. Obchodných podmienok sa použije len pri uzavretí 

Kúpnej zmluvy s Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 4 
zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Občiansky zákonník“). V prípade rozporu s ostatnými 
ustanoveniami Obchodných podmienok má prednosť tento článok VIII.  

2. Pokiaľ je Kúpna zmluva uzavretá s Kupujúcim - spotrebiteľom, riadia sa 

práva z vád a záruka za kvalitu Automobilu Občianskym zákonníkom, 
zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších 
predpisov, a podmienkami stanovenými v záručnej (garančnej) knižke. 
Kupujúci podpisom Kúpnej zmluvy vyhlasuje, že bol pred uzavretím Kúpnej 
zmluvy oboznámený s podmienkami stanovenými v záručnej (garančnej) 
knižke. 

3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, za to, že 
Automobil je v súlade s Kúpnou zmluvou, a to najmä, že nemá vady. 
Predávajúci predovšetkým zodpovedá Kupujúcemu za to, že Automobil 
má pri jeho prevzatí vlastnosti dohodnuté Zmluvnými stranami, prípadne, 
ak takáto dohoda nie je, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca 
uviedol, a že je vhodný na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza 
alebo na ktorý sa vec tohto druhu zvyčajne používa, a že Automobil spĺňa 
požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na 

Automobile, v priebehu 24 mesiacov od jeho prevzatia, ak nie je 
Zmluvnými stranami dohodnuté alebo v záručnej (garančnej) knižke 
určené dlhšie obdobie.  

5. V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy mimo prevádzkových priestorov 
Predávajúceho v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane 
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe 
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových 
priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov, môže Kupujúci, 
ktorý je spotrebiteľom, odstúpiť od Kúpnej zmluvy za podmienok a v 
lehote stanovených v tomto zákone, pričom Predávajúci poskytne 
Kupujúcemu informácie v rozsahu stanovenom v tomto zákone. 

6. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku VIII.5 týchto 
Obchodných podmienok je Kupujúci povinný vrátiť Automobil v 
kompletnom stave, vrátane celého príslušenstva, ktoré mu bolo 
odovzdané spoločne s Automobilom. Kupujúci zodpovedá 
Predávajúcemu za zníženie hodnoty Automobilu, ktoré vzniklo v dôsledku 
nakladania s ním inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho 
povahu a vlastnosti, resp. akékoľvek opotrebenie alebo poškodenie 
Automobilu nad rámec bežného vyskúšania Automobilu pri obvyklom 
nákupe v kamennej prevádzke. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej 
zmluvy na základe článku VIII.5 týchto Obchodných podmienok v 
prípade takého Automobilu, ktorý bol upravený podľa osobitných 
požiadaviek Kupujúceho alebo pre jeho osobu.  

 

Článok IX. 

NÁROKY PRI PORUŠENÍ KÚPNEJ ZMLUVY 

1. Ak trvá omeškanie Kupujúceho s plnením akýchkoľvek povinností 
vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy dlhšie ako 30 dní, ide o podstatné 
porušenie Kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas 
obdobia, počas ktorého toto omeškanie naďalej trvá, odstúpiť od Kúpnej 
zmluvy. Uvedená lehota neplatí a uvedené následky omeškania 
Kupujúceho nastanú okamžite v prípade, že Kupujúci splnenie svojej 
povinnosti výslovne odmietne alebo s prihliadnutím na konkrétne 
okolnosti je zjavné, že Kupujúci túto povinnosť nemôže splniť.  

2. Ak trvá omeškanie Kupujúceho s plnením akejkoľvek povinnosti 

vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy, najmä niektorej z povinností uvedených v 
článkoch IV.1 a V.3 týchto Obchodných podmienok, dlhšie ako 30 dní, 
vzniká Predávajúcemu tiež právo požadovať od Kupujúceho zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej výške zálohy uvedenej v 
záväznej objednávke Automobilu a/alebo v Kúpnej zmluve. Predávajúci je 



 

oprávnený toto právo uplatniť tak, že si jednostranne započíta svoju 
pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty voči zaplatenej zálohe na kúpnu cenu. 
Popri zmluvnej pokute je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho 
tiež náhradu vzniknutej škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

 
Článok X. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak: 

i.mu bude zo strany výrobcu oznámené, že predmet Kúpnej zmluvy nebude 

vyrobený (bez ohľadu na dôvod) a/alebo bude 

ukončená/pozastavená/obmedzená jeho výroba, 

iii.sa po uzavretí Kúpnej zmluvy dozvie o skutočnostiach, ktoré môžu 

predstavovať riziko pre vymáhateľnosť jeho pohľadávok z Kúpnej zmluvy 

voči Kupujúcemu (najmä, ale nielen exekučné konanie, vyhlásený konkurz 

a i.) 

 

Článok XI. 

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV V PRÍPADE KUPUJÚCEHO – 

SPOTREBITEĽA 

1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na alternatívne riešenie sporov z Kúpnej 

zmluvy v súlade s § 3 ods. 6 a  nasl. zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane 
spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a v súlade a za podmienok 
stanovených v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov, v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom 
Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) (ďalej len „SOI“) na adrese 
ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. 

 2. Pred pristúpením k alternatívnemu riešeniu sporu je Kupujúci - 
spotrebiteľ povinný najskôr sa pokúsiť vyriešiť spor priamo s Predávajúcim. 

3. Žiadne z ustanovení tohto článku nevylučuje možnosť Kupujúceho - 
spotrebiteľa obrátiť sa so svojím nárokom na príslušný súd. 

  

Článok XII. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou v postavení dotknutej osoby, berie na 
vedomie, že na účely uzavretia Kúpnej zmluvy a počas obdobia 
nevyhnutného na plnenie práv a povinností súvisiacich s Kúpnou zmluvou 
Predávajúci zhromažďuje a ďalej spracúva poskytnuté osobné údaje vo 
svojej databáze. Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim sú uchovávané v 
súlade s platnými a účinnými predpismi o ochrane osobných údajov, 
najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(ďalej len „GDPR“). 

 2. Predávajúci má pri spracúvaní osobných údajov postavenie 
prevádzkovateľa, teda určuje účely a prostriedky spracúvania. 

3. Osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie, na základe ktorých je 
možné Kupujúceho identifikovať alebo je identifikovateľný. Predávajúci 
spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov Kupujúceho: 

• identifikačné údaje (napr. meno a priezvisko, dátum narodenia, 
adresa); 

• kontaktné údaje (napr. email, telefón); 
• údaje nevyhnutné na alebo súvisiace s Kúpnou zmluvou; 
• bankové a finančné údaje (napr. bankové spojenie, finančné 

plnenia, DIČ, IČ DPH); 
• iné Kupujúcim dobrovoľne poskytnuté údaje (napr. pri vypĺňaní 

formulárov, počas návštev, pri vzájomnej komunikácii); 

• iné údaje poskytnuté nám Kupujúcim alebo treťou osobou v 
rámci riešenia konkrétnej záležitosti.  

4. Osobné údaje Kupujúceho sú spracúvané za účelom realizácie 

vzájomnej spolupráce s Predávajúcim, ako aj plnenia zákonných 
povinností (napr. vedenie účtovníctva) a oprávnených záujmov 
Predávajúceho (napr. zdieľanie osobných údajov v rámci skupiny Hyundai, 
priamy marketing a pod.). V prípadoch, keď právne predpisy od 
Predávajúceho vyžadujú spracúvanie osobných údajov v súvislosti so 
vzájomnou spoluprácou, je ich poskytnutie zákonnou povinnosťou 
Kupujúceho. V ostatných prípadoch môže byť ich poskytnutie nevyhnutné 
na účely splnenia zmluvného dojednania. Vo zvyšných prípadoch je 
poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. 

5. Osobné údaje získava Predávajúci v prvom rade od Kupujúceho, avšak 

v odôvodnených prípadoch mu môžu byť poskytnuté aj inými osobami, ako 
sú kolegovia Kupujúceho, dodávatelia, potenciálni zákazníci skupiny 
Hyundai, orgány verejnej moci alebo súdy, či blízke osoby (napr. 
manžel/ka). 

6. Osobné údaje Kupujúceho budú poskytnuté len v nevyhnutnej miere 

poskytovateľom služieb Predávajúceho - poskytovatelia IT služieb, účtovní 
a daňoví poradcovia, prípadne orgány verejnej moci alebo iné tretie strany, 
ak to vyžadujú právne predpisy. Osobné údaje Predávajúci neprenáša, ani 
nezamýšľa preniesť do tretích krajín. 

7. Vo väčšine prípadov sú osobné údaje uchovávané po dobu trvania 

vzájomnej spolupráce a po jej skončení len na dobu a v rozsahu 
nevyhnutnom na úplné ukončenie spolupráce (nie však dlhšie ako tri roky 
po skončení vzájomnej spolupráce), ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie 
uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ pre uchovávanie. 

8. Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom a informáciám o ich 

spracúvaní ako aj na ich opravu a doplnenie neúplných údajov. Je 
povinnosťou kupujúceho informovať Predávajúceho včas o zmene jeho 
osobných údajov tak, aby mal Predávajúci k dispozícii správne a úplné 
osobné údaje Kupujúceho. V rozsahu predpokladanom GDPR má Kupujúci 
právo aj na ich prenosnosť. V odôvodnených prípadoch môže kupujúci 
požadovať ich výmaz alebo obmedzenie, pričom môže požiadať 
Predávajúceho o odstránenie nedostatkov, prípadne sa obrátiť na príslušný 
dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov). 

Kupujúci má ďalej právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jeho 
osobných údajov na účely priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí 
s takýmto priamym marketingom. 

 

Článok XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Postúpenie pohľadávok a prevzatie dlhov vyplývajúcich z uzavretej 

Kúpnej zmluvy, rovnako ako postúpenie celej Kúpnej zmluvy, vždy vyžaduje 
predchádzajúci písomný súhlas Predávajúceho. 

2. Všetky ďalšie dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim, 

prostredníctvom ktorých má dôjsť k zmene uzavretej Kúpnej zmluvy, musia 
mať písomnú formu. 

3. Kúpna zmluva, ako aj z nej vyplývajúce právne vzťahy, sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 

4. Ak bude ktorékoľvek ustanovenie týchto Obchodných podmienok 

a/alebo Kúpnej zmluvy vyhlásené príslušným súdom alebo iným orgánom 
za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, bude také ustanovenie 
považované za vypustené z Obchodných podmienok a/alebo z Kúpnej 
zmluvy a ostatné ustanovenia budú naďalej trvať, pokiaľ z povahy takéhoto 
ustanovenia alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za akých bolo uzavreté, 
nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od zvyšného obsahu týchto 
Obchodných podmienok a/alebo Kúpnej zmluvy. Predávajúci a Kupujúci v 
takom prípadne písomne dohodnú také ustanovenie, ktoré umožní 
dosiahnutie výsledku rovnakého, a pokiaľ to nie je možné, potom čo 
najbližšieho tomu, aký mal byť dosiahnutý neplatným, neúčinným alebo 
nevymáhateľným ustanovením. 



 

5. V prípade, že po prijatí záväznej objednávky Automobilu a/alebo podpise 

Kúpnej zmluvy Zmluvnými stranami do momentu jej splnenia (resp. do 
splnenia záväzku z Kúpnej zmluvy) dôjde so súhlasom Predávajúceho k 
uzavretiu lízingovej zmluvy alebo podobnej zmluvy medzi Kupujúcim a 
treťou osobou (najmä lízingovou spoločnosťou) na Automobil uvedený v 
záväznej objednávke Automobilu resp. Kúpnej zmluve, uvedená záväzná 
objednávka Automobilu a Kúpna zmluva sa ku dňu účinnosti takejto 
lízingovej (alebo jej podobnej) zmluvy na základe dohody Kupujúceho a 
Predávajúceho automaticky zruší. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že 
uhradená záloha na Automobil bude použitá na úhradu zálohy v zmysle 
uvedenej lízingovej alebo jej podobnej zmluvy.  

 

 

 

 

 

Predávajúci       

V.................................... 

Dňa ............................... 

 

 

 

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

PORTAS  spol s.r.o. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujúci 

V.................................... 

Dňa ............................... 

 

 

 

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

Meno: 

 

  

    
 


