OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti DanCars CZ s.r.o.
(platné od 11.4.2014)
1. Předmět koupě (dále jen
„automobil“), cena (dále jen „kupní
cena“) a předběžná dodací lhůta jsou
specifikovány na samostatném listě
kupní smlouvy, kteréžto jsou tyto
obchodní
podmínky
nedílnou
přílohou.
2. Ujednání o koupi - prodávající
prodává a zavazuje se předat
kupujícímu automobil za kupní cenu
uvedenou v této smlouvě a kupující
kupuje automobil a zavazuje se
zaplatit prodávajícímu kupní cenu a
převzít automobil.
3. Dodací lhůta je lhůtou orientační a
lze se od ní odchýlit až o 6 týdnů.
Přesný termín dodání automobilu
(dále jen „termín dodání“) se
prodávající
zavazuje
kupujícímu
oznámit
e-mailem
nebo
jiným
vhodným či dohodnutým způsobem,
přičemž v tomto termínu je povinen
prodávající
kupujícímu
za
předpokladu
řádného
splnění
povinností
kupujícího
(zejména
plného uhrazení kupní ceny) mu
automobil předat, a to v provozovně
prodávajícího. Zároveň si prodávající
vyhrazuje právo prodloužení dodací
lhůty o dobu prodlení kupujícího při
placení záloh kupní ceny.
4. Kupující je povinen nejpozději do
termínu dodání zaplatit kupní cenu a
ve
stanoveném termínu
dodání
automobil převzít. Až do zaplacení
kupní ceny není povinen prodávající
kupujícímu
automobil
předat.
Prodávající si současně vyhrazuje
vlastnické právo k věci do úplné
úhrady kupní ceny, tedy kupující se
stane vlastníkem automobilu až
teprve úplným zaplacením kupní
ceny.
Nesplní-li
kupující
svou
povinnost
zaplatit
kupní
cenu
nejpozději ve stanoveném termínu
předání automobilu, a to ani
v náhradní lhůtě deseti dnů od
uplynutí původního termínu, je
kupující
povinen
prodávajícímu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z
kupní ceny automobilu. V případě, že
kupující nesplní podmínky pro
převzetí
automobilu,
nebo
nepřevezme-li kupující automobil
z jiného důvodu ani ve lhůtě tří
měsíců od původního termínu
k převzetí
stanoveném
v této

smlouvě či prodávajícím, uplatní se
rozvazovací
podmínka
a
tato
smlouva
pozbude
účinnosti.
Prodávající si v takovém případě
rovněž vyhrazuje právo od smlouvy
odstoupit. Pozbytím účinnosti této
smlouvy uplatněním rozvazovací
podmínky či odstoupením není
dotčena
povinnost
kupujícího
k úhradě smluvní pokuty a smluvní
strany tímto výslovně sjednávají
započtení
v budoucnu
vzniklých
pohledávek ke dni zániku účinnosti
smlouvy, a to pohledávky kupujícího
na vrácení složené zálohy na kupní
cenu a pohledávky prodávajícího na
zaplacení smluvní pokuty.
5. Kupující prohlašuje, že před
podpisem této smlouvy byl seznámen
se skutečností, že automobil je nutno
používat
v souladu
s návodem
k obsluze a v souladu se záručními a
servisními podmínkami uvedenými v
„Záruční a servisní knížce“ a s těmito
souhlasí.
6. Odpovědnost prodávajícího za
vady automobilu se řídí zákonem.
7. Nad rámec zákonem stanovené
doby pro trvání odpovědnosti za vady
poskytuje prodávající kupujícímu
záruku
bezplatného
odstranění
případných
vad
v rozsahu
všeobecných záručních podmínek
výrobce,
a
to
za
podmínek
stanovených v Záruční a servisní
knížce.
8. Závazek odpovědnosti za vady či
povinnost provést bezplatnou opravu
automobilu
platí
však
pouze
v případě,
že
budou
splněny
kumulativně podmínky upravené v
Záruční a servisní knížce, zejména
následující podmínky:
- kupující po celou dobu držení
automobilu dodržoval veškeré pokyny
vztahující se k údržbě a zacházení
s automobilem stanovené v Záruční a
servisní knížce
- veškerá údržba či jakékoli opravy na
automobilu byly a jsou prováděny
výlučně podle předpisů výrobce
- kupující případné závady či
nedostatky sdělil prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, kdy tyto
zjistil nebo při řádné péči zjistit mohl
a
tyto
nejsou
důsledkem
mechanického poškození (běžného
opotřebení)

9. Změny smluv či jejich dodatky
vzájemně potvrzené elektronickou
poštou mají stejnou platnost jako
písemná sdělení.
10. Jednostranná jednání týkající se
účinnosti smlouvy a uplatňování práv
z ní vyplývající je vždy nezbytné
učinit v písemné formě s vyloučením
užití prostředků komunikace na
dálku.
11. Kupující výslovně prohlašuje a
ujišťuje prodávajícího, že nenabývá
předmět
kupní
smlouvy
do
společného jmění manželů (dále jen
SJM)
a
tedy
tento
nehradí
z prostředků náležejících do SJM,
případně, že kupující sice hradí
předmět kupní smlouvy z prostředků
náležejících do SJM a pro ten případ
pak výslovně prohlašuje, že souhlas
druhého manžela mu byl udělen.
Uvedl-li kupující prodávajícího v
omyl, odpovídá za škodu v souvislosti
s tím způsobenou.
12. Ochrana osobních údajů veškerá data a osobní údaje zde
uvedené jsou důvěrné a obě strany
souhlasí
s tím,
že
budou
i
v budoucnu používána pouze pro
vzájemné účely a informování. Přitom
kupující souhlasí s tím, že může být
kontaktován za účelem ověření jeho
spokojenosti s prací provozovny.
13. Prodávající a kupující prohlašují,
že si tento text těchto podmínek
pozorně přečetli, porozuměli mu,
nemají proti němu žádné výhrady,
prohlašují, že je nepodepisují za
nápadně nevýhodných podmínek
nebo v tísni.
V Opavě dne : ………………….
Za prodávajícího :

……………………..………

Kupující :

……...………………………

