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Obchodní podmínky p i prodeji vozidel (nové vozy)
FEMAT Radotín s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro prodej vozidla specifikovaného v kupní smlouv

uzavírané mezi firmou FEMAT Radotín s.r.o. se sídlem Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha - Radotín, I O:
170 48 818, zapsané v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2182
(dále jen „prodávající“) a stranou kupující (dále jen „kupující).

2. Podmínky blíže vymezují a up es ují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v
souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícími v provozovn  prodávajícího na
adrese Výpadová 2313, 153 00 Praha - Radotín a ve svém aktuálním zn ní tvo í obsah kupní smlouvy,
resp. jsou její nedílnou sou ástí.

3. Kupující uzav ením a podpisem kupní smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího.
4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzav eny v souladu s právním ádem eské republiky.
5. Je-li smluvní stranou kupující-spot ebitel, ídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené,

ob anským zákoníkem (zákon . 89/2012 Sb., dále jen „OZ“) a zákonem o ochran  spot ebitele (zákon .
634/1992 Sb.) dalšími s nimi souvisejícími právními p edpisy.

6. Je-li smluvní stranou kupující-podnikatel (§ 420 a násl. OZ), ídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím
ob anským zákoníkem (zákon . 89/2012 Sb.), zákonem o obchodních korporacích . 90/2012 Sb. a
dalšími s nimi souvisejícími právními p edpisy, vše v platném a ú inném zn ní.

7. edm tem smlouvy jsou pouze položky výslovn  uvedené v kupní smlouv , pokud nebylo sjednáno
mezi kupujícím a prodávajícím jinak. P edm tem smluvního vztahu mezi prodávajícím na stran  jedné a
kupujícím na stran  druhé, je prodej vozidla.

2. Kupní cena
1. Kupní cena vozidla je stanovena na základ  ceníku výrobce platného v den uzav ení smlouvy.
2. Pokud v dob  uvedené po uzav ení smlouvy dojde na základ  zm ny p íslušných právních p edpis  ke

zvýšení daní nebo cel s dopadem na cenu vozidla, dojde ke zvýšení celkové kupní ceny vozidla v souladu
s tímto zvýšením.

3. Platební podmínky
1. Kupující zaplatí prodávajícímu zálohu ve výši uvedené v kupní smlouv , a to v hotovosti nebo na ú et

prodávajícího, do 5ti dn  od podpisu této smlouvy. Zbývající ást kupní ceny, v etn  p ípadného zvýšení
dle l. 2 odst. 2., zaplatí kupující nejpozd ji p i p evzetí vozidla.

2. Pokud bude zaplacení zálohy a zbývající ásti kupní ceny realizováno bezhotovostním p evodem, je za
spln ní této povinnosti kupujícím považován den, ve kterém byla p íslušná ástka p ipsána na ú et
prodávajícího.

4. P edání a p evzetí vozidla
1. Prodávající se zavazuje dodat vozidlo a kupující má povinnost vozidlo p evzít nejpozd ji do 6ti m síc  od

podpisu této smlouvy nebo ode dne složení zálohy dle l. 3, odst. 1, a to podle toho, která skute nost
nastane pozd ji.

2. Prodávající vyrozumí kupujícího o termínu a míst  p evzetí vozidla.
3. Kupující je povinen p evzít vozidlo do 7 dn  ode dne, kdy mu bylo toto vyrozum ní doru eno. Smluvní

strany se mohou dohodnout na prodloužení této lh ty.  V p ípad  neod vodn ného prodlení kupujícího s
evzetím vozidla ve lh  podle v ty první, p ípadn  prodloužené podle v ty druhé, má prodávající
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právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny vozidla bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není
dot en nárok prodávajícího na náhradu škody. Smluvní pokutu je prodávající oprávn n zapo íst proti
nároku kupujícího na vrácení zálohy.

4. evzetí vozidla potvrzuje kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem oprávn ných zástupc .
5. Okamžikem p evzetí vozidla odpovídá kupující za dodržování p edpis  vztahujících se k provozu vozidla

a zejména zajistí uzav ení smlouvy o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla.

5. Odstoupení od smlouvy
1. ekro ení dodací lh ty uvedené v l. 4, odst. 1. u vozidel se sériovou výbavou o 4 týdny a u vozidel se

zvláštní výbavou o 10 týdn  nebo prodlení s úhradou zálohy o více jak 30 dní je považováno za podstatné
porušení smlouvy. V ostatních p ípadech je porušení nepodstatné. V p ípad  podstatného porušení
smlouvy mají ob  strany právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má povinnost vrátit neprodlen
zaplacenou zálohu.

2. Odstoupení je povinna odstupující strana oznámit doporu eným dopisem doru eným nejpozd ji do 10ti
dn  ode dne, kdy došlo k výše specifikovanému porušení smlouvy, jinak jeho právo odstoupit zaniká.

3. V p ípad  odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoli d vodu uvedeného v zákon  nebo v t chto OP vrátí
prodávající kupujícímu uhrazenou zálohu na kupní cenu vozidla p ípadn  sníženou o smluvní pokutu.
Kupující nemá nárok na úroky z pen žní ástky vrácené mu prodávajícím.

4. Kupující má právo od kupní smlouvy bez uvedení d vodu odstoupit do 30ti dn  ode dne zaplacení zálohy
dle v l. 3, odst. 1, a to za p edpokladu, že zaplatí odstupné ve výši 10 % z celkové kupní ceny vozidla
bez DPH. Prodávající je oprávn n ostupné  zapo íst v i zaplacené záloze. Zaplacením odstupného se
závazek ruší.

5. inky odstoupení nastávají okamžikem zaplacení odstupného prodávajícímu, p ípadn  zapo tením
odstupného se zaplacenou zálohou, pokud výše zálohy odpovídá nebo p evyšuje ástku odstupného. V

ípad , že zaplacená záloha p evyšuje ástku odstupného, je prodávající povinen vzniklý rozdíl
kupujícímu uhradit bez zbyte ných odklad .

6. Nabytí vlastnického práva a p echod nebezpe í škody
1. Nebezpe í škody p echází na kupujícího okamžikem p evzetím vozidla.
2. Vlastnické právo ke zboží p echází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a spln ním

veškerých finan ních závazk  kupujícího v i prodávajícímu.

7. Odpov dnost za vady a záruka za jakost
1. Prodávající je povinen dodat vozidlo v jakosti a provedení, jež ur uje kupní smlouva. V p ípad  porušení

chto povinností se jedná o vadné pln ní.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že v c p i p evzetí nemá
vady (záruka za jakost) p i p evzetí dle § 2161 OZ.

2. Kupující-podnikatel je oprávn n uplatnit právo z vady v dob  24 m síc  od p evzetí a v  p ípad  vadného
pln ní se uplatní ustanovení § 2106 - § 2112 OZ.

3. Kupující-spot ebitel je oprávn n uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot ebního zboží v dob  24
síc  od p evzetí. Právo kupujícího z vadného pln ní zakládá vada, kterou m lo vozidlo p i p echodu

nebezpe í škody na kupujícího, by  se projeví pozd ji.
4. Nemá-li v c vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, m že kupující požadovat i dodání nové v ci bez vad,

pokud to není vzhledem k povaze vady nep im ené, ale pokud se vada týká pouze sou ásti v ci, m že
kupující požadovat jen vým nu sou ásti; není-li to možné, m že odstoupit od smlouvy. Je-li to však
vzhledem k povaze vady neúm rné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbyte ného odkladu, má kupující
právo na bezplatné odstran ní vady.
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5. Právo na dodání nové v ci, nebo vým nu sou ásti má kupující i v p ípad  odstranitelné vady, pokud
nem že v c ádn  užívat pro opakovaný výskyt vady po oprav  nebo pro v tší po et vad. V takovém

ípad  má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové v ci bez vad, na vým nu její

sou ásti nebo na opravu v ci, m že požadovat p im enou slevu. Kupující má právo na p im enou slevu
i v p ípad , že mu prodávající nem že dodat novou v c bez vad, vym nit její sou ást nebo v c opravit,
jakož i v p ípad , že prodávající nezjedná nápravu v p im ené dob  nebo že by zjednání nápravy
kupujícímu p sobilo zna né obtíže.

7. Projeví-li se vada v pr hu šesti m síc  od p evzetí zboží kupujícím, má se za to, že v c byla vadná již
i p evzetí.

8. Právo z vadného pln ní kupujícímu nenáleží, pokud kupující p ed p evzetím v ci v l, že v c má vadu,
anebo kupující-spot ebitel vadu sám zp sobil.

9. Právo z vadného pln ní se nevztahuje na opot ebení v ci zp sobené jejím obvyklým užíváním,
nevhodným užíváním nebo ošet ením, vlivem pov trnostních podmínek, neodbornou manipulací,
úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorn n písemn  v kupní smlouv .

8. Reklamace
1. Práva z vadného pln ní se uplat ují u prodávajícího.
2. Postup reklamace - reklamace m že být kupujícím uplatn na v prodejn  prodávajícího, a to ústn  spolu s

edložením originálu nebo kopie prodejního dokladu, písemn  dopisem s p iloženým originálem nebo
kopií prodejního dokladu.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitých p ípadech do 3 pracovních dn . Do této
lh ty se nezapo ítává doba p im ená podle druhu zboží, která je zapot ebí k odbornému posouzení vady.
Reklamace v etn  odstran ní vady musí být vy ízena bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 30 dn  ode
dne uplatn ní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lh . Kupující je
povinen poskytnout p i vy izování reklamace tzv. ú innou sou innost.

4. V p ípad  vrácení ásti nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv d vodu (nap . sleva
z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), m že být ástka vyplacena kupujícímu v hotovosti nebo p evodem
na jeho ú et, pokud se nedohodnou jinak.

9. Ostatní ustanovení
Pokud provede výrobce ode dne uzav ení kupní smlouvy do dne dodání p edm tného vozidla nepodstatné
konstruk ní zm ny, zm ny ve výbav  nebo barevné odchylky na vozidle, neoprav ují tyto zm ny kupujícího k
odstoupení od smlouvy.

10. Záv re ná ustanovení
1. Veškeré smluvní vztahy se ídí eským právním ádem.
2. Tyto obchodní podmínky nabývají ú innosti dnem jejich zve ejn ní a jsou v p íslušném zn ní rozhodné

pro veškeré objednávky u in né v tento den a pozd ji. Prodávající si vyhrazuje právo na zm nu t chto
obchodních podmínek.

3. Ustanovení § 1798 až 1800 o.z. se na závazek mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí.
4. Kupní smlouva je uzavírána písemn , její zm ny a dopl ky musejí být u in ny v písemné form .
5. Odchylná ujednání u in ná v kupní smlouv  mají p ednost p ed ustanoveními t chto obchodních

podmínek.
6. Tyto obchodní podmínky nabývají ú innosti dnem 1.1.2016.


