Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
(Dále jen „VOP“)
1.
1.1.

Účel smlouvy
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy (dále též motocykl) dle specifikace uvedené v bodě 2. kupní smlouvy,
převést na kupujícího vlastnické právo a nebezpečí za škody na něm a kupující se zavazuje předmět smlouvy řádně od
prodávajícího převzít, včetně převzetí vlastnického práva a nebezpečí škody na něm, a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu
řádně a včas.
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Kupní cena
Kupní cena uvedená v bodě 3. kupní smlouvy je cenou aktuální v době podpisu této kupní smlouvy.
Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu, jestliže výrobce změní cenu vůči prodávajícímu.

3.
3.1.

Místo plnění kupní smlouvy
Místem plnění, tj. místem, kde je kupující povinen řádně převzít předmět smlouvy dle bodu 2. kupní smlouvy je sídlo
prodávajícího: Veletržní 200/24, Praha 7, PSČ: 108 00.
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4.1.

Doba plnění kupní smlouvy
Prodávající má právo na dodatečnou 14 denní lhůtu plnění počínaje prvním kalendářním dnem po uplynutí dodací lhůty sjednané
v bodě 4. kupní smlouvy. O tom je kupujícího povinen písemně informovat na jeho adresu uvedenou v bodě 1. kupní smlouvy.
Požaduje-li kupující doplnit předmět kupní smlouvy o speciální výbavu, prodlužuje se dodací lhůta o dobu potřebnou pro zajištění
a montáž této speciální výbavy, nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno něco jiného.
Z důvodů nezaviněných prodávajícím (jako jsou např. vyšší moc, stávka výrobce či dopravce, výluky a poruchy ve výrobě nebo
dopravě) může prodávající prodloužit o tuto dobu lhůtu sjednanou v této smlouvě, přičemž je povinen o této okolnosti písemně
informovat kupujícího.
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Platební podmínky
Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím složení zálohy na kupní cenu do výše 20 % z kupní ceny včetně DPH uvedené v
bodě 3. kupní smlouvy. Do doby složení zálohy na účet prodávajícího není prodávající povinen objednávku předmětu kupní
smlouvy zadat. Do doby složení zálohy na účet prodávajícího neplyne dodací lhůta uvedená v bodě 4. kupní smlouvy.
Kupující je povinen zaplatit (doplatit) celou kupní cenu v plné výši včetně DPH uvedenou v bodě 3. kupní smlouvy na účet
prodávajícího uvedený v bodě 1. kupní smlouvy nebo v hotovosti v sídle prodávajícího před předáním předmětu kupní smlouvy.
Prodávající může kupujícímu, který je v prodlení s úhradou celé kupní ceny, poskytnout dodatečnou 14 denní lhůtu k zaplacení s
tím, že po marném uplynutí této lhůty je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody způsobenou neplněním
kupní smlouvy kupujícím, počítané ode dne, kdy měla být kupní cena zaplacena, a to před poskytnutím dodatečné lhůty k
zaplacení, do dne odstoupení, včetně smluvní pokuty dle bodu 5.6. těchto VOP.
Šeky a směnky na úhradu kupní ceny může prodávající převzít po zvláštní dohodě.
Proti splatné kupní ceně předmětu kupní smlouvy nemůže kupující započítat svoji splatnou pohledávku vůči prodávajícímu,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Takováto dohoda musí být učiněna písemně a podepsána statutárními zástupci smluvních
stran.
Kupující souhlasí s tím, že prodávající na něm může uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 % ze sjednané celkové kupní ceny
včetně DPH dle bodu 3. kupní smlouvy v případech výslovně uvedených v těchto VOP. Uplatnění smluvní pokuty prodávajícím
nebrání prodávajícímu dále uplatnit na kupujícím náhradu škody.
Předání a převzetí předmětu kupní smlouvy
Kupující má právo do 10 dnů po oznámení prodávajícího na dohodnutém místně předmět kupní smlouvy ve sjednaném termínu
vyzkoušet a povinnost jej v témže termínu převzít.
Zkušební jízda s předávaným motocyklem je omezena délkou 10 km a je na vlastní nebezpečí kupujícího.
Pokud kupující předmět smlouvy nepřevezme dle bodu 6.1. těchto VOP, prodávající může písemně poskytnout dodatečnou
přiměřenou lhůtu k převzetí. Tuto dodatečnou lhůtu prodávající neposkytne, jestliže kupující převzetí předmětu smlouvy výslovně
odmítá nebo není zjevně schopen zaplatit kupní cenu.
Převzetím předmětu smlouvy přechází na kupujícího nebezpeční jeho poškození, ztráty nebo zničení.
O předání a převzetí předmětu smlouvy bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Odmítne-li kupující
podpis protokolu, není prodávající povinen mu předat předmět smlouvy a není v prodlení s plněním dle kupní smlouvy. Na zjevné
vady, které nebudou v protokolu uvedeny, nebude brán zřetel.
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího zaplacením celkové kupní ceny včetně DPH dle bodu 3. kupní
smlouvy prodávajícímu.
Do zaplacení kupní ceny zůstává předmět smlouvy majetkem prodávajícího. Během této doby, tj. výhrady vlastnického práva, je
kupující oprávněn k držení a užívání předmětu smlouvy, pokud plní povinnosti vyplývající z výhrady vlastnického práva a není v
prodlení se zaplacením kupní ceny.
Jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, nebo neplní závazky vyplývající z výhrady vlastnického práva, může
prodávající od kupujícího požadovat vrácení předmětu kupní smlouvy a kupující je povinen tento předmět kupní smlouvy
neprodleně vrátit. Veškeré náklady s tím spojené nese kupující.
Po dobu existence výhrady vlastnického práva může kupující s předmětem kupní smlouvy nakládat (dát do nájmu, přenechat třetí
osobně k užívání, dát do zástavy apod.) pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Na existenci výhrady
vlastnického práva je kupující povinen upozornit třetí osoby, má-li se stát předmět smlouvy předmětem právního vztahu
kupujícího a třetí osoby. Poruší-li kupující toto ustanovení, odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu a je povinen zaplatit
celkovou kupní cenu včetně DPH dle bodu 3. kupní smlouvy.
Veškeré pojištění předmětu smlouvy od doby převzetí je povinností kupujícího.
Kupující je povinen udržovat předmět smlouvy po dobu výhrady vlastnického práva v řádném stavu, předepsanou údržbu nebo
opravy musí provést v opravně schválené prodávajícím.
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Záruční podmínky
Záruční podmínky jsou upraveny všeobecně platnými právními předpisy.
Záruka za předmět kupní smlouvy předčasně končí v případě, kdy kupující v době záruky umožní někomu jinému, než
autorizovanému servisu příslušné značky, zásah do motorické, elektrické nebo karosářské části motocyklu, za zásah se nepovažuje
běžná údržba motocyklu, výměna žárovek a řádné čištění povrchu motocyklu nebo jeho částí.
Záruka za předmět kupní smlouvy předčasně končí v případě, kdy kupující v době záruky bude používat předmět kupní smlouvy
používat k jízdě mimo veřejné komunikace (tj. jízda na závodních tratích apod.).
Záruka za předmět kupní smlouvy předčasně končí v případě pádu motocyklu.
V případě, že kupující bude u předmětu smlouvy uplatňovat u jiného prodejce (dealera) příslušné značky opakující se závady
nebo jejich větší počet, je povinen o tomto písemně vyrozumět prodávajícího.
Kupující je povinen při převzetí vozidla upozornit na jeho zjevné závady a poškození, tato uvést v předávacím protokolu, jinak
nemá nárok na jejich bezplatné odstranění.
Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů zaplacením odstupného ve výši zálohy složené dle bodu 5.1.,
nebyla-li záloha kupujícím složena, je výše odstupného rovna smluvní pokutě dle bodu 5.6. těchto VOP.
Kupující má dále právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy v následujících případech:
Jestliže se celková kupní cena bez DPH uvedená v bodě 3. kupní smlouvy zvýší o více než 15%.
Jestliže prodávající není schopen splnit dodací lhůtu dle bodu 4. kupní smlouvy včetně dodatečné lhůty dle bodu 4. kupní
smlouvy.
Prodávající má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy následujících případech:
Jestliže kupující nezaplatí celkovou kupní cenu včetně DPH v souladu s bodem 3. kupní smlouvy, v takovém případě je kupující
povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při přehlášení motocyklu zpět na prodávajícího nebo třetí osobu v
případě, že motocykl byl již na kupujícího u příslušného orgánu zaregistrován.
Jestliže kupující nepřevezme předmět kupní smlouvy, nebo jej odmítne převzít, nebo odmítne podepsat předávací protokol.
Jestliže kupující poruší podmínky výhrady vlastnického práva kupujícího upravené v bodě 7. těchto VOP.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné, musí být odesláno na adresu smluvní strany uvedenou v bodě 1. kupní smlouvy
doporučeným dopisem a musí nastat neprodleně po vzniku události, která opravňuje smluvní stranu k odstoupení od kupní
smlouvy.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Prodávající je dále povinen:
Předat předmět kupní smlouvy včetně jeho součástí a příslušenství a dalších dokladů a písemností.
Předat předmět kupní smlouvy v dohodnutém provedení a na sjednaném místě ve sjednaném termínu.
Poskytnout kupujícímu součinnost nezbytnou k naplnění účelu této smlouvy.
Kupující je dále povinen:
Převzít od prodávajícího předmět kupní smlouvy řádě a včas, sjednaným způsobem a na dohodnutém místě.
Poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou k naplnění účelu kupní smlouvy.
Provést prohlídku předávaného předmětu kupní smlouvy.
Zjevné vady oznámit prodávajícímu ihned při převzetí předmětu kupní smlouvy, skryté vady a reklamace uplatňovat v souladu se
záručními podmínkami a těmito VOP řádně a včas.
Při prodlení s plněním peněžního závazku dle kupní smlouvy uhradit prodávajícímu též příslušné úroky z prodlení.
Změní-li se údaje kupujícího uvedené v bodě 1. kupní smlouvy v době ode dne podpisu kupní smlouvy do dne předpokládaného
předání předmětu kupní smlouvy ihned písemně oznámit tyto změny prodávajícímu, jinak nese odpovědnost za škodu vzniklou
prodávajícímu z porušení této povinnosti.
Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí s těmito VOP.
Případné změny těchto VOP mohou být prováděny pouze formou písemných a číslovaných dodatků ke kupní smlouvě nebo dalšími
ujednáními v kupní smlouvě.
Právní vztahy neřešené kupní smlouvou a těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
Kupní smlouva a tyto VOP jsou platné a účinné dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Spory vzniklé z této smlouvy se zavazují obě smluvní strany řešet nejdříve jednáním. Nebude-li dosaženo dohody o sporných
záležitostech, nebo nebude-li jedna ze smluvních stran ochotna k jednání, může kterákoli smluvní strana předložit spor obecného
soudu.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy č. 1.002.2005.

Tyto VOP jsem si přečetl, rozumím jejich znění, plně a bezvýhradně s nimi souhlasím, což stvrzuji svým podpisem.
Podepsáno v Praze dne
Za prodávajícího

Podepsáno v _______________ dne
Za kupujícího

