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SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ZMLUVA č.
uzatvorená medzi sprostredkovateľom AutoDrazba.sk s.r.o., Fatranská 12, 038 61 Vrútky, prevádzka ESC AR AUTOBAZÁR ZLATÉ P IESKY, Stará
Vajnorská 39, 831 04 Bratislava /ďalej len sprostredkovateľ/ a kupujúcim, o sprostredkovaní kúpy ojazdeného osobného alebo nákladného vozidla,
motocykla a podobne /ďalej len predmet/.

I.Kupujúci (objednávateľ-nadobúdateľ vozidla)
Kupujúci: Stepo, IČ O: asd, IČ DP H: dasd
Adresa/Sídlo: , , , Tel. č.
Zástupca poverený plnou mocou:

Predmet sprostredkovania
Kúpa ojazdeného motorového vozidla – značka, typ:
max. počet najazdených km:

rok výroby od:

max.cena vozidla ,- € s DPH

a pristavenie vozidla v prevádzke sprostredkovateľa

Registračný poplatok: 199,-€/299,- €/1.190,- €

Obsah zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy kupujúci kupuje a sprostredkovateľ sprostredkuje kúpu predmetu sprostredkovania na akcii podľa výberu kupujúceho.
2. Kupujúci vyplatí podľa tejto zmluvy zálohu na kúpu predmetu vo výške 1.050,- € a registračný poplatok, v hotovosti alebo na číslo účtu
sprostredkovateľa 2629794695/1100 vedenom v Tatrabanke SK. VS: .
3. Doplatok za vozidlo a naviac objednané služby (doprava, prihlásenie a pod.) kupujúci zrealizuje do 2 dní od ukončenia aukcie. Ak tak neurobí
pripadá sprostredkovateľovi pokuta vo výške dohodnutej zálohy a sprostredkovateľovi vzniká právo od zmluvy odstúpiť. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na vozidlá ﬁnancované formou predsúhlaseného leasingu alebo úveru prostredníctvom sprostredkovateľa.
4. V prípade potreby bude sprostredkovateľ kooperovať pri vybavovaní reklamácie. Kupujúci prehlasuje, že je oboznámený a súhlasí
s reklamačnými podmienkami vybraného akčného domu. Nárok na uznanie reklamácie prostredníctvom sprostredkovateľa vzniká kupujúcemu
len v prípade uznania reklamácie aukčným domom.
5. P redmet zmluvy sa stáva vlastníctvom kupujúceho až od okamihu vyplatenia plnej sumy za vozidlo, prihlásenie a pristavenie vozidla
v prevádzke sprostredkovateľa.
6. Sprostredkovateľ nesie plnú garaciu za pôvod, najazdené kilometre a právny status vozidla.

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpisu.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom po jednom rovnopise si ponechá každá strana
3. Kupujúci a sprostredkovateľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a jej ustanoveniam v plnom rozsahu porozumeli.

V Bratislave dňa:

………………………………
kupujúci

………………………………
sprostredkovateľ

