
GARANCE (ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ)  
 
Úvodní ustanovení  
Garance je nedílnou součástí Kupní smlouvy a dále upravuje podmínky kupní smlouvy a poskytnutí Garance kupujícímu prodávajícím za účasti a 
součinnosti zprostředkovatele. 
 
Prohlášení kupujícího  
Kupující podpisem kupní smlouvy a této Garance podmínek prohlašuje, že mu bylo prodávajícím nebo zprostředkovatelem umožněno uskutečnit s 
Vozidlem zkušební jízdu v délce nejméně 5 km nebo 5 minut tak, aby se mohl řádně seznámit s jízdními a funkčními vlastnostmi Vozu a s jeho 
technickým stavem, a dále mu bylo umožněno prohlédnout si Vozidlo řádně před jeho koupí. Kupuje-li Vozidlo za finanční prostředky ve společném 
jmění manželů, kupující prohlašuje, že předem informoval druhého z manželů o koupi Vozidla dle kupní smlouvy a že druhý z manželů s tím vyslovil 
souhlas.  
 
Odpovědnost za vady  
Prodávající odpovídá za vady, které mělo Vozidlo v době přechodu nebezpečí škody na Vozidle s výjimkou vad, které kupující s vynaložením obvyklé 
pozornosti musel poznat při uzavření kupní smlouvy a dále neodpovídá tyto vady: 
- vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Vozidlo při převzetí kupujícím,  
- vady vzniklé po převzetí Vozidla kupujícím,  
- vady, na které byl kupující výslovně upozorněn v Zápise o stavu motorového vozidla (Zápise) nebo vady nezávažného charakteru (významně 
neomezující funkčnost vozidla) které byly či mohly být zřejmé při běžné prohlídce Vozidla, která byla kupujícímu před aukcí umožněna.  
 
V souvislosti s odpovědností za právní vady Vozidla prodávající prohlašuje, že Vozidlo nepochází z trestné činnosti, že na Vozidle nevázne zástavní 
právo nebo jiné právo třetí osoby, a že Vozidlo není předmětem leasingu dle platné, účinné a dosud neukončené leasingové smlouvy. V opačném 
případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Práva vyplývající z odpovědnosti za právní vady může kupující uplatnit po celou dobu 
životnosti Vozidla.  Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze 
a výhradně kupující.  
 
Právo odstoupení od smlouvy - Garance vrácení peněz kupujícímu 
Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za Vozidlo. Kupující je oprávněn odstoupit 
od této kupní smlouvy pouze ze zákonných důvodů nebo na základě této Garance. V rámci Garance poskytuje prodávající kupujícímu nárok na 
okamžité vrácení peněz (kupní ceny) v případě, že objeví skrytou nebo jinou závažnou vadu na Vozidle za těchto podmínek: 
a, reklamovaná vada nebude uvedena jako zjištěná vada či závada v Zápise 
b, reklamovaná vada se musela prokazatelně na Vozidle vyskytovat již před předáním Vozidla kupujícímu 
c, reklamovaná vada bude popsána a posouzena způsobilým odborníkem s prokazatelnou praxí a odborností k posouzení dané závady 
(automechanik, autoservis, právník apod.) 
d, vada bude reklamována u Zprostředkovatele písemně včetně přiloženého posouzení dle písmene c, tohoto odstavce ve lhůtě 3 dny ode dne 
převzetí Vozidla kupujícím 
e, Vozidlo jakož i veškeré příslušenství Vozidla a doplňkovou výbavu, veškerou smluvní a jinou dokumentaci, kterou obdržel při zakoupení Vozidla 
bude protokolárně předáno zpět Zprostředkovateli ve lhůtě 3 dny ode dne převzetí Vozidla kupujícím ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal s 
přihlédnutím k obvyklému opotřebení 
f, pro lhůty 3 dny uvedenou v písmenech d, a e, tohoto odstavce se počítají i nepracovní dny či svátky, avšak připadá-li konec této lhůty na 
nepracovní den či svátek, končí tato lhůta prvním pracovním dnem následujícím po nepracovním dnu či svátku lhůty 
g, Vozidlo od okamžiku jeho převzetí kupujícím neujelo více než 1000 km, nedošlo ke změně technického stavu Vozidla, k žádné jeho poruše ani k 
jeho poškození nebo k jakékoliv změně exteriéru či interiéru a zároveň nedošlo k zatížení Vozidla jakýmkoliv právem třetí osoby včetně zástavního, 
nájemního či vlastnického práva, ve prospěch třetí osoby a proti kupujícímu není veden výkon rozhodnutí nebo exekuce nebo na něj není podán 
insolvenční návrh 
h, kupující nepřihlásil Vozidlo na jinou než svou osobu v registru silničních vozidel a nedošlo k převodu na další osobu,  
i, Vozidlo nebylo zakoupeno kupujícím za účelem jeho vývozu do zahraničí,  
j, v případě, že kupující financoval koupi Vozidla prostřednictvím úvěrové smlouvy  
 
 
Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, odmítne zprostředkovatel Vozidlo převzít zpět a vyplatí kupní cenu prodávajícímu. Tím není 
dotčeno právo kupujícího odstoupit od smlouvy ze zákonného důvodu a bránit se případnému poškození ze strany prodávajícího občanskoprávní 
cestou. Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za prodávajícím uvedené údaje a skutečný stav Vozidla, přestože se snaží, aby ověřil jejich 
pravdivost a úplnost.  
 
V případě, že dojde ke splnění všech výše uvedených podmínek, má kupující právo na vrácení kupní ceny.  Kupní cena bude kupujícímu vrácena 
jakmile: 
a, prodávající si protokolárně převezme vozidlo jakož i veškeré příslušenství Vozidla a doplňkovou výbavu, veškerou smluvní a jinou dokumentaci, 
kterou obdržel při zakoupení Vozidla od zprostředkovatele zpět, 
b, Vozidlo bude v registru vozidel zapsáno na prodávajícího a prodávající tuto skutečnost zprostředkovateli potvrdí. 
 
Pokud se ukáže, že vada byla reklamována neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu i zprostředkovateli náklady spojené s řešením a 
ověřováním reklamované vady, včetně nákladů na odborné posouzení, případně znaleckých posudků či právních a dalších služeb přibraných třetích 
osob. Za neoprávněnou reklamaci se považuje vada, která byla nebo musela být kupujícímu známá již k okamžiku převzetí Vozidla nebo vada o níž 
byl informován nebo vada, která vznikla po převzetí vozidla kupujícím. 
 
Nabytí vlastnického práva k Vozidlu a jeho předání   
Vlastníkem Vozidla se kupující stává okamžikem nabytí účinnosti kupní smlouvy a uhrazení celé kupní ceny za Vozidlo. Prodávající se zavazuje 
kupujícímu umožnit převzetí Vozidla nejpozději v den uhrazení celé kupní ceny a kupující se zavazuje vozidlo převzít nejpozději druhý pracovní den 
následující po úhradě kupní ceny. Od okamžiku převzetí Vozidla nebo marným uplynutím lhůty v předchozí větě kupující plně odpovídá za 
dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že nejpozději od tohoto okamžiku 
bude ohledně vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá prodávajícímu za 
veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokut uložených příslušným orgánem). Nebezpečí škody na Vozidle přejde na kupujícího okamžikem 
převzetí Vozidla kupujícím nebo marným uplynutím lhůty sjednané pro převzetí Vozidla kupujícím. Kupní smlouva nabývá účinnosti úhradou celé 
sjednané kupní ceny.  
 
 
Závěrečná ustanovení  
Prodávající kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky Vozidlo přeregistrovat na kupujícího, a že tomu nebrání žádný záznam u 
příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž prodávající ani zprostředkovatel 
zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací Vozidla mimo území České republiky. Kupující i prodávající poskytují zprostředkovateli 
souhlas s pořízením kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o 
občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem 
zanesení prodávajícího a kupujícího do evidence zákazníků a zajištění změn v registru silničních vozidel je-li potřeba a součástí služby.  Kupující i 
prodávající dobrovolně udělují na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby zprostředkovatel zpracovával jejich osobní údaje za účelem 
provedení změn v registru vozidel a za účelem nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod kupujícímu. Dále kupující potvrzuje, že byl poučen o 
oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy nezbytný. Při financování 
koupě Vozidla prostřednictvím úvěru či leasingu kupující bere na vědomí, že prodávající nebo zprostředkovatel nenese jakoukoli odpovědnost za 
nabídky či podmínky úvěru nebo leasingu sjednaných mezi kupujícím a poskytovatelem financování. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě 
mají přednost před ustanoveními této přílohy. Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma 
smluvními stranami.  
 
Stvrzujeme svým podpisem, že jsme seznámeni s textem, obsahem a závazky a na důkaz toho připojujeme podpisy. 
 
Prodávající:    Kupující:     zprostředkovatel: 


