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1. Všeobecné ustanovenia 

1.1. Spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04  Bratislava, 

IČO: 47 918 101, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 

6024/B, telefón: 0800100100 (ďalej len „predajca“), prevádzkuje internetový obchod, ktorý je 

dostupný na webovej stránke www.aaaauto.sk a zahŕňa ponuku vybraných ojazdených motorových 

vozidiel, pri ktorých je graficky vyznačená možnosť ich kúpy prostredníctvom online obchodu (ďalej 

len „internetový obchod“). 

Predpisy predaja prostredníctvom internetového obchodu, najmä zákon 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 a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

a kde je to relevantné taktiež zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len 

„predpisy“) a tieto Všeobecné obchodné podmienky vypracované v súlade a na základe predpisov 

(ďalej len „obchodné podmienky“) určujú práva a povinnosti zákazníkov a práva a povinnosti 

predajcu ako subjektu prevádzkujúceho internetový obchod. 

1.2. Nákupy v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické osoby, pokiaľ sú staršie ako 18 

rokov a majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a právnické osoby, ak im to príslušný 

právny predpis umožňuje (ďalej spoločne len „zákazník“). 

1.3. Používanie online obchodu zákazníkom vyžaduje prístup k internetu, e-mailovej adrese a 

inštaláciu ľubovoľného webového prehliadača. 

1.4. Internetový obchod neponúka tovar, ktorého predaj je zakázaný. 

1.5. Predajca ponúka ojazdené vozidlá na predaj v internetovom obchode (ďalej len „automobil“) a 

taktiež úplne nové príslušenstvo a autodoplnky (ďalej spoločne aj ako „tovar“). 

1.6. Pri nákupe v internetovom obchode môže zákazník prejaviť záujem taktiež o kúpu ďalších služieb 

prostredníctvom predajcu, ich nákup však prebieha mimo internetového obchodu a vyžaduje 

uzatvorenie samostatnej zmluvy (samostatných zmlúv), pričom tieto obchodné podmienky sa na ich 

kúpu neuplatňuje. 

 

2. Zadanie objednávky 

2.1. Zákazník si vyberie tovar, ktorý si chce kúpiť prostredníctvom internetového obchodu, a to 

pridaním príslušných položiek do nákupného košíka. 

2.2. Každý produkt ponúkaný na predaj v internetovom obchode zahŕňa vyjadrenú predajnú cenu 

v Eurách, vrátane DPH. V prípade kúpy automobilu prostredníctvom internetového obchodu nie je 

možné uplatňovať nároky na akúkoľvek zľavu alebo akékoľvek marketingové akcie; všetky ceny 

automobilov určených na predaj v internetovom obchode sú konečné. 

2.3. Fotografie automobilov ponúkaných na predaj v internetovom obchode sú autentické a boli 

zhotovené predajcom; akékoľvek ďalšie fotografie ako aj akékoľvek fotografie ďalšieho tovaru 

zverejnené v internetovom obchode sú ilustratívne, majú za cieľ zákazníkovi umožniť získať 

všeobecnú predstavu o podstatných vlastnostiach, vzhľade a technických parametroch tovaru. 

Zákazník berie na vedomie, že počet prejdených kilometrov na počítadle prejdenej vzdialenosti 

automobilu ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu môže byť až o 500 km vyšší ako je 

počet prejdených kilometrov uvedený v internetovom obchode, a to z dôvodu prípadných vykonaných 

testovacích jázd uskutočňovaných s automobilom a/alebo z dôvodu prípadného prevozu automobilu 

z prevádzky predajcu na miesto prevzatia automobilu dohodnuté so zákazníkom. 

2.4. Zákazník si zvolí spôsob dodania tovaru zaškrtnutím príslušného políčka. Pri každom zo spôsobov 

doručenia tovaru je uvedená cena tohto dodania. 

http://www.aaaauto.sk/
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2.5. Za účelom zadania objednávky vyplní zákazník príslušný formulár vyplnením údajov potrebných 

pre jeho identifikáciu, t.j. meno, priezvisko alebo názov spoločnosti, adresa: ulica, PSČ, mesto, 

telefónne číslo a e-mailová adresa. Zákazník je povinný poskytnúť pravdivé údaje. 

2.6. Pred odoslaním objednávky je zákazník povinný: 

1) prečítať a prijať tieto obchodné podmienky prostredníctvom internetového obchodu, 

2) oboznámiť sa so spôsobom spracovania osobných údajov predajcom a udeliť súhlas so 

spracúvaním osobných údajov predajcom za účelom dokončenia objednávky, pričom vyššie uvedené 

schválenie a udelenie súhlasu prebieha zaškrtnutím príslušných políčok. 

 

3. Uzavretie zmluvy a prevod vlastníckeho práva k tovaru 

3.1. Zákazník uzatvára zmluvu o predaji tovaru odoslaním objednávky a stlačením tlačidla „Kúpiť a 

zaplatiť“. 

3.2 Vlastnícke právo k tovaru sa prevádza na zákazníka po zaplatení celej kúpnej ceny a prevzatí 

tovaru na mieste jeho dodania uvedenom v objednávke; o čom zákazník spolu s predajcom spíšu 

potvrdenie o odovzdaní automobilu uvedené v prílohe č. 1, ktoré bude obsahovať počet prejdených 

kilometrov zobrazených na počítadle prejdenej vzdialenosti automobilu v čase prevzatia automobilu 

zákazníkom. 

3.3. Od okamihu prevzatia automobilu zákazník zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych 

predpisov týkajúcich sa prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zabezpečí, 

že najneskôr od okamihu prevzatia automobilu bude mať ohľadne automobilu uzatvorené povinné 

zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, inak 

zodpovedá predajcovi za akúkoľvek škodu, ktorá mu v dôsledku porušenia týchto povinností vznikne, 

vrátane pokút uložených príslušnými orgánmi.  

 

4. Spôsob a dátum platby 

4.1. Po kliknutí na tlačidlo „Kúpiť a zaplatiť“ bude zákazník presmerovaný na webovú stránku, kde 

je zaplatenie kúpnej ceny uskutočnené prostredníctvom platobnej karty, pokiaľ nezvolil spôsob 

zaplatenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom. V takom prípade budú zákazníkovi platobné 

inštrukcie poslané e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke. 

4.2. Podmienkou akceptácie objednávky predávajúcim je zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar 

zákazníkom najneskôr do 3 dní odo dňa zadania objednávky; v prípade nezaplatenia v uvedenej 

lehote dôjde k automatickému zrušeniu zadanej objednávky. 

4.3. Kupujúci sa zaväzuje v lehote do 5 dní od objednania tovaru poslať predajcovi elektronicky kópiu 

(sken) plnomocenstva, ktoré udelil predajcovi za účelom vykonania zmeny v osobe vlastníka 

a držiteľa automobilu na príslušnom dopravnom inšpektoráte, a to podľa vzoru plnomocenstva 

uvedeného v prílohe č. 2, ktoré je uvedené na tejto stránke, podpis zákazníka ako kupujúceho na 

plnomocenstve musí byť úradne osvedčený notárom alebo na matrike. V prípade, že zákazník počas 

dohodnutej lehoty nepošle predajcovi sken riadne udeleného plnomocenstva podľa predchádzajúcej 

vety, dôjde k automatickému zrušeniu zadanej objednávky. Originál plnomocenstva udeleného podľa 

tohto bodu obchodných podmienok odovzdá zákazník poverenému zamestnancovi predajcu 

najneskôr pri odovzdaní automobilu.  

4.4. Predávajúci prijíma nasledujúce spôsoby zaplatenia kúpnej ceny: 

1) platobnou kartou cez web uvedený v internetovom obchode, 

2) bezhotovostný prevod. 

 

https://www.aaaauto.sk/sk/gdpr/text.html?id=1551
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5. Vybavenie objednávky/dátum dodania 

5.1. Po zaplatení kúpnej ceny predajca kontaktuje zákazníka telefonicky alebo prostredníctvom 

e-mailovej správy za účelom dohodnutia termínu odovzdania tovaru. 

5.2. Doručenie tovaru prebehne do 14 dní od zadania objednávky a zaplatenia kúpnej ceny, vrátane 

ceny za doručenie tovaru. 

5.3. Doručenie tovaru zákazníkovi môže byť uskutočnené v dohodnutej prevádzke predajcu, na 

mieste bydliska zákazníka alebo na inom mieste určenom zákazníkom s tým, že doručenie sa 

uskutočňuje len na území Slovenskej republiky. 

5.4. V prípade, že tovar je objednaný s dodaním do predajne predajcu, zákazník dostane telefonicky 

alebo e-mailom oznámenie, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie. Zákazník je povinný si 

tovar prevziať do 5 dní od prevzatia oznámenia predajcu uvedeného v predchádzajúcej vete. Po 

uplynutí tejto doby má predajca právo odstúpiť od zmluvy/zmlúv uzatvorenej/-ných ohľadne tovaru 

so zákazníkom podľa týchto obchodných podmienok. 

5.5. Všetok tovar ponúkaný v internetovom obchode je dostupný. Vo výnimočných prípadoch, 

napríklad v prípade súčasného zadania objednávky rovnakého produktu (automobilu) viacerými 

zákazníkmi môže nastať situácia, že produkt (automobil) nebude k dispozícii. V takom prípade bude 

zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom o tejto skutočnosti v lehote do 2 pracovných dní 

od zadania objednávky; doručením tohto oznámenia zákazníkovi dochádza ku zániku príslušnej 

kúpnej zmluvy. 

5.5. V prípade zániku kúpnej zmluvy podľa bodu 5.4 vyššie predajca vráti zákazníkom zaplatenú 

kúpnu cenu naspäť zákazníkovi do 7 pracovných dní od zániku zmluvy. 

5.6. Predajca a zákazník sa dohodli, že zákazník bude všetky písomnosti určené pre predajcu 

doručovať na adresu sídla predajcu uvedenú v bode 1.1. týchto obchodných podmienok a že predajca 

bude všetky písomnosti určené pre zákazníka doručovať na adresu, ktorú zákazník preukázateľne 

oznámil predajcovi. Ak nie je možné písomnosť odovzdať ani doručiť, považuje sa za doručenú tiež 

dňom, kedy bola zásielka vrátená naspäť odosielajúcej strane ako nedoručená resp. nedoručiteľná, 

pričom sa dostala do sféry dispozície adresáta. Zásielka sa tiež považuje za doručenú dňom vrátenia 

odosielateľovi, ak bola zásielka doručovaná na adresu uvedenú v registri obyvateľov, obchodnom 

registri alebo inom úradnom registri a vrátená odosielateľovi ako nedoručená resp. nedoručiteľná. 

 

6. Reklamácia a zodpovednosť predajcu za vady tovaru voči zákazníkovi, ktorý je 

spotrebiteľom 

6.1. Ustanovenia tohto článku 6. obchodných podmienok sa použijú na prípady, kedy uplatňuje práva 

zo zodpovednosti za vady tovaru zákazník, ktorý je spotrebiteľom. V prípade vady tovaru zákazník, 

ktorý je spotrebiteľom, môže uplatniť reklamáciu zaslaním e-mailu na adresu: online@aaaauto.sk 

alebo písomne poštou na adresu predajcu v bode 1.1 obchodných podmienok alebo doručením 

písomnej reklamácie osobne na ktorúkoľvek prevádzku predajcu; zoznam prevádzok predajcu je 

dostupný na tejto stránke https://www.aaaauto.sk/sk/pobocky-aaa-auto/text.html?id=1489. 

6.2. Predajca v súlade s OZ zodpovedá za vady, ktoré mal automobil v čase prechodu 
nebezpečenstva škody na automobile z predajcu na zákazníka, okrem:  

a) zjavných vád, 
b) vád, ktoré vznikli použitím a opotrebením automobilu,    
c) vád, na ktoré bol zákazník výslovne upozornený.      

 
6.3. Zákazník je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti predajcu za vady automobilu a vady 
automobilu predajcovi oznámiť bez zbytočného odkladu potom, čo mal možnosť automobil prezrieť, 
najneskôr však vo všetkých prípadoch (s výnimkou právnych vád) do jedného roka odo dňa prechodu 

nebezpečenstva škody na automobile z predajcu na zákazníka, v opačnom prípade jeho nároky zo 
zodpovednosti za vady zanikajú. 

mailto:online@aaaauto.sk
https://www.aaaauto.sk/sk/pobocky-aaa-auto/text.html?id=1489
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6.4. Predajca a zákazník si v súvislosti s predajom automobilu dohodli záručnú dobu v trvaní 12 
mesiacov; toto dojednanie sa nevzťahuje na záruku za akosť poskytovanú v zmysle nasledujúcej 
(druhej) vety tohto ustanovenia obchodných podmienok. V rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z 
dokumentácie k automobilu (vrátane dokumentácie vedenej v elektronické podobe) sa na automobil 
môže vzťahovať záruka za akosť poskytnutá treťou osobou a pre tento prípad predajca postupuje na 
zákazníka práva z takej záruky; zákazník je oprávnený tieto práva uplatňovať priamo u tejto tretej 
osoby s tým, že za splnenie záručných podmienok treťou osobou predajca nezodpovedá. 

 
6.5. V súvislosti so zodpovednosťou za právne vady automobilu predajca vyhlasuje a ubezpečuje, že 
automobil nepochádza z trestnej činnosti, že na automobile neviaznu žiadne záložné práva alebo iné 
práva tretích osôb, a že automobil nie je predmetom leasingu podľa účinnej a doposiaľ neukončenej 
leasingovej zmluvy. V opačnom prípade je zákazník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva 
vyplývajúce zo zodpovednosti za právne vady môže zákazník uplatniť počas celej doby životnosti 

automobilu.  

 
V súvislosti so zodpovednosťou za iné ako právne vady automobilu predajca vyhlasuje, že automobil 

nebol poškodený povodňami, teda predovšetkým že automobil nestál dlhšiu dobu v zatopenom 

území, nebol pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a ani nánosmi z povodní. V opačnom prípade 

je zákazník oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.  

 

7. Reklamácia a zodpovednosť predajcu za vady tovaru voči zákazníkovi, ktorý nie je 

spotrebiteľom 

7.1. Ustanovenia tohto článku 7. obchodných podmienok sa použijú na prípady, kedy uplatňuje práva 

zo zodpovednosti za vady tovaru zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom. Predajca v súlade s Obch. zák. 
zodpovedá za vady, ktoré mal automobil v čase prechodu nebezpečenstva škody na automobile 
z predajcu na zákazníka, okrem:  

a) vád, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním a opotrebením automobilu,  

b) vád, ktoré vznikli po prevzatí automobilu zákazníkom, 

c) vád, na ktoré bol zákazník výslovne upozornený, 

d) zjavných vád, ktoré zákazník mohol a mal zistiť pri vykonaní riadnej obhliadky 

automobilu.      
7.2. Zákazník je povinný uplatniť práva z vád automobilu a vady automobilu predajcovi oznámiť bez 
zbytočného odkladu potom, čo vady mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, 
najneskôr však (s výnimkou právnych vád) do jedného roka odo dňa prechodu nebezpečenstva škody 
na automobile, inak jeho nároky zo zodpovednosti za vady zanikajú.  

 
Ustanovenia bodov 6.4., 6.5., 6.6. týchto obchodných podmienok sa uplatnia primerane aj 

v súvislosti so zodpovednosťou predajcu voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, s výnimkou 

prvej vety v bode 6.4., ktorá sa na zodpovednosť predajcu voči zákazníkovi, ktorý nie je 

spotrebiteľom, neuplatní.   

 

8. Odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru, vrátenie kúpnej ceny 

8.1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v internetovom 

obchode predajcu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Odstúpenie 

od zmluvy možno uskutočniť počas uvedenej lehoty. 

8.2. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy elektronicky, prostredníctvom 

nasledovného elektronického formulára tu: www.aaaauto.sk/online-predaj-aut, alebo písomným 

oznámením o odstúpení podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3, ktoré podpíše a odošle poštou na 

adresu predajcu, alebo doručí do ktorejkoľvek prevádzky predajcu. 

8.3. V prípade, ak zákazník odstúpi od zmluvy, kúpna zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia 

predajcovi. 

file://///10.17.0.16/public/Legal/PROJEKTY/Online%20predaj/skorofinálne%20verzie%20dokumentov/www.aaaauto.sk/online-predaj-aut
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8.4. Zákazník je povinný vrátiť tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predajcovi, a to počas 

pracovných dní v čase od 9:00 do 20.00 hod. do ktorejkoľvek prevádzky predajcu; zoznam prevádzok 

predajcu je dostupný na tejto stránke https://www.aaaauto.sk/sk/pobocky-aaa-

auto/text.html?id=1489. 

8.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. 

8.6. Predajca vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uskutočnil, vrátane nákladov na dodanie tovaru 

rovnakým spôsobom, aký použil zákazník pri zaplatení kúpnej ceny, ibaže sa zákazník s predajcom 

výslovne dohodnú na inom spôsobe vrátenia zaplatených platieb zákazníkovi. 

8.7. Vrátenie platieb je uskutočnené bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o 

odstúpení od zmluvy zákazníkom predajcovi; predajca nie je povinný vrátiť zákazníkovi zaplatenú 

platbu skôr, ako zákazník vráti predajcovi všetok tovar, ktorý podľa kúpnej zmluvy pôvodne prevzal.  

8.8. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania 

s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

Predpokladá sa, že pre potreby zistenia vlastností a funkčnosti automobilu postačuje, keď zákazník 

na automobile najazdí najviac 300 km. Zákazník berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť 

znížená o to, o čo sa znížila hodnota automobilu alebo iného tovaru v dôsledku jeho použitia od 

okamihu prevzatia zákazníkom do času jeho vrátenia predajcovi, a to najmä z dôvodu, že: 

a) s automobilom bolo najazdených viac než 300 km; 

b) interiér automobilu bol znečistený alebo poškodený fajčením alebo inak nadmerne 
znečistený; 

c) došlo ku zmene technického stavu automobilu, vzniku poruchy, poškodeniu alebo k 

akejkoľvek zmene exteriéru alebo interiéru v dôsledku používania automobilu; 

d) došlo k zriadeniu práva k automobilu v prospech tretej osoby vrátane záložného 

práva, nájomného alebo došlo k prevodu vlastníckeho práva na tretiu osobu; 

e) na majetok zákazníka je vedený výkon rozhodnutia alebo exekúcia alebo bolo voči 
nemu začaté konkurzné konanie. 

 

8.9. Alternatívne riešenie sporov. V prípade sporu sa zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže obrátiť 

na subjekt alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov 
alternatívneho riešenia sporov je na tejto stránke: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-
spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-
riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . 

 

8.10. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 23.6.2021 a môžu byť doplnené alebo 

zmenené, predajca doplnené alebo zmenené obchodné podmienky sprístupní v internetovom 
obchode. 
  

https://www.aaaauto.sk/sk/pobocky-aaa-auto/text.html?id=1489
https://www.aaaauto.sk/sk/pobocky-aaa-auto/text.html?id=1489
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
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Príloha č. 1 

 

Potvrdenie o odovzdaní automobilu fyzická osoba 

Predávajúci: 

Spoločnosť:       

IČO:         

DIČ:           

So sídlom:      ,             

Zápis v OR:         

(ďalej ako „predávajúci“)       

Kupujúci 

Meno a priezvisko:             

Dátum narodenia:        

Bydlisko:       

E-mailová adresa:      

Telefonický kontakt:        

(ďalej ako „kupujúci“) 

Špecifikácia automobilu: 

Značka :       Model:       

Dátum prvej evidencie:       EČ/RZ:       

Číslo karosérie:       Číslo technického preukazu:        

Číslo osvedčenia o registrácii:        

(ďalej len „automobil“) 

 

Kúpna cena:             vrátane DPH. 

 

 

Stav počítadla prejdenej vzdialenosti (odometra) v čase odovzdania automobilu kupujúcemu: 

 

Ďalšie poznámky: 

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

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

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

 

Podpisom tohto potvrdenia vyjadrujem súhlas s prevzatím automobilu ktorý som si kúpil 

prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

Potvrdzujem týmto prevzatie automobilu spolu s (...... ks) kľúčov od automobilu. 

Automobil som prevzal o .................hodine, dňa ...............202.... 

 

 

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

                 Podpis kupujúceho 
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Potvrdenie o odovzdaní automobilu právnická osoba 

Predávajúci: 

Spoločnosť:       

IČO:         

DIČ:           

So sídlom:      ,             

Zápis v OR:         

(ďalej ako „predávajúci“)       

Kupujúci 

Obchodné meno:             

IČO:        

DIČ:       

So sídlom/miesto podnikania:     ,      

      

Zapísaný v OR/ŽR        

E-mailová adresa:        

Telefonický kontakt:        

(ďalej ako „kupujúci“) 

Špecifikácia automobilu: 

Značka :       Model:       

Dátum prvej evidencie:       EČ/RZ:       

Číslo karosérie:       Číslo technického preukazu:        

Číslo osvedčenia o registrácii:        

(ďalej len „automobil“) 

 

Kúpna cena:             vrátane DPH. 

 

 

Stav počítadla prejdenej vzdialenosti (odometra) v čase odovzdania automobilu kupujúcemu: 

 

Ďalšie poznámky: 

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

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

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

 

Podpisom tohto potvrdenia vyjadrujem súhlas s prevzatím automobilu ktorý som si kúpil 

prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

Potvrdzujem týmto prevzatie automobilu spolu s (...... ks) kľúčov od automobilu. 

Automobil som prevzal o .................hodine, dňa ...............202.... 

 

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

                 Podpis kupujúceho 
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Príloha č. 2 

PLNOMOCENSTVO 
 

Nižšie podpísaný (á): 

Meno a priezvisko:              

IČO:                    RČ:                         OP:                    č. pasu :  

Miesto podnikania/Bydlisko:   

(ďalej len „splnomocniteľ“)     

podpisom na tejto listine splnomocňuje 

spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 

47 918 101, DIČ: 2024143473, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 6024/B, 

(ďalej len „splnomocnenec“) 

aby pri nižšie uvedenom vozidle: 

Značka:     

Model:      

EČ/RZ:     

Farba:     

Č. karosérie:     

Č. motora:     

splnomocniteľa zastupovala pri: 

 úkonoch spojených s prihláškou k registrácii 
 zmene EČ/RZ/VIN 
 odhlásenie vozidla na nového majiteľa 

 zmene priezviska v TP, zmene priezviska 
v TP – úradná chyba pri zápise do TP 

 zmene adresy bydlisko/sídla firmy v TP 
 zmene IČO 
 zmene názvu firmy v TP, zmene názvu firmy 

v TP – úradná chyba pri zápise do TP 
 vystavení nového TP za popísaný 

 oprave typu motora v TP podľa skutočnosti 
na vozidle 

 oprave čísla karosérie v TP podľa skutočnosti 
na vozidle 

 zabezpečenie výmazu čísla motora v TP 
 zabezpečenie úkonov spojených s overením 

typu motora 
 podanie žiadosti a prevzatia nových EČ za 

stratené 
 ukončení leasingu 
 vystavenie duplikátov TP a ORV  
 vykonaním zmeny evidencie držiteľa 

motorového vozidla na príslušnom 

dopravnom inšpektoráte; 
 na všetky právne úkony súvisiace 

s preverovaním existencie a získavaním 

informácii ohľadne právnych vád 
predmetného motorového vozidla na 
príslušnom dopravnom inšpektoráte 

/obmedzenia nakladania s motorovým 
vozidlom/; v príslušnom registri záložných 
práv, na príslušnom súde a u príslušného 
súdneho exekútora; 

 odhlásením motorového (prípojného) 

vozidla na príslušnom dopravnom 
inšpektoráte; 

 na komunikáciu, rokovanie, písomné 
podania, žiadosti a nazeranie do spisov 
všetkých konaní, kde účastníkom je 
splnomocniteľ  vedených na príslušnom 
súde, resp. u príslušného súdneho 
exekútora týkajúce sa  právnych vád 

predmetného motorového vozidla 
 iné zmeny ……………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Splnomocniteľ berie na vedomie, že splnomocnenec je oprávnený si ustanoviť za seba zástupcu 

a pokiaľ ich ustanoví viac, súhlasí, aby každý z nich konal samostatne.   

 

V                            dňa    

…………………………………………… 

      úradne osvedčený podpis splnomocniteľa 
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Príloha č. 3 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

A VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy 

  

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

  

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba 

s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

  

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto 

zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adrese AUTOCENTRUM AAA 

AUTO a.s., Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava. 

 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek 

iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nasledovného 

elektronického formulára tu: www.aaaauto.sk/online-predaj-aut. Ak využijete túto možnosť, prijatie 

odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). 

 

Na účel odstúpenia od zmluvy môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa 

nachádza na nasledujúcej strane tohto dokumentu. 

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie 

od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

  

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy, vzájomné vysporiadanie 

  

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, 

najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné 

náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý 

ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď 

nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená 

rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom 

platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

  

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu 

alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

  

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je do 250 EUR.  

Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na 

jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v 

čase uzavretia zmluvy: "Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady." 

  

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, 

než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru; tieto okolnosti sú bližšie 

uvedené v bode 8.8. obchodných podmienok predajcu. 

 

 

 

 

 

 

 

file://///10.17.0.16/public/Legal/PROJEKTY/Online%20predaj/skorofinálne%20verzie%20dokumentov/www.aaaauto.sk/online-predaj-aut
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VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

 (vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

 - Komu: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., Panónska cesta 39, 85104 Bratislava 

 

 - Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento 

tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: .............. 

 

 - Dátum objednania/dátum prijatia* .............. 

 

 - Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 

 

 - Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............. 

 

 - Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)  

 

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

 

 - Dátum .............. 

  

 * Nehodiace sa prečiarknite. 


