
 

 

Obchodní podmínky při prodeji vozidel MMM Auto s.r.o, I ČO 28240847 

 

 
I. 
Úvodní ustanovení 
 
1.  Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást: 

 
a) kupní smlouvy uzavřené mezi MMM Auto s.r.o., I ČO 28240847, se sídlem Nad 

Okrouhlíkem 2294/11, 182 00 Praha 8 Libeň, která je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134685, na straně jedné  jako 
prodávající a fyzickou nebo právnickou osobou, jejíž bližší identifikace je uvedena v kupní 
smlouvě, na straně druhé jako kupující, kdy předmětem kupní smlouvy je prodej motorového 
vozidla  specifikovaného v kupní smlouvě 
 

b) kupní smlouvy, uzavřené na základě činnosti zprostředkovatele prodeje MMM Auto s.r.o., 
IČO 28240847, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2294/11, 182 00 Praha 8 Libeň, který kupní 
smlouvu zároveň vyhotovil a jednotlivými fyzickými nebo právnickými osobami, jejichž bližší 
identifikace je uvedena v takto vyhotovené kupní smlouvě 

 
2.  Odchylná ujednání smluvená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto obchodních 

 podmínek. 
 
 
II. 
Prohlášení kupujícího 
 
1.  Kupující před podpisem Kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek prohlašuje, že: 

 
a) mu bylo prodávajícím (zprostředkovatelem prodeje) umožněno uskutečnit s motorovým vozidlem, 

které je předmětem kupní smlouvy zkušební jízdu, aby se mohl řádně seznámit s funkčností 
automobilu a s jeho technickým stavem 
 

b) mu bylo umožněno prodávajícím (zprostředkovatelem prodeje) prohlédnout si motorové vozidlo 
před jeho koupí v prostorách prodávajícího a to i za účasti odborníka přizvaného kupujícím 
 

2.     Kupuje-li kupující motorové vozidlo za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění 
 manželů, prohlašuje, že informoval svého manžela/lku o koupi automobilu dle Kupní smlouvy za tyto 
 finanční  prostředky a že tento s tím vyslovil souhlas. 
 
3. Kupující poskytuje prodávajícímu (zprostředkovateli prodeje) souhlas k pořízení kopie občanského 
 průkazu, případně jiného  předloženého dokladu v souladu s ust. § 15a odst. 2 z. č. 328/1999 Sb., o 
 občanských průkazech a dle ust.  § 2 odst. 3 z. č. 329/1999 Sb., o cestovních průkazech, za 
 účelem zanesení do evidence zákazníků prodávajícího příp. zajištění změn v registru silničních vozidel. 
 
4. Kupující dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o 
 ochraně osobních údajů,  i přesto, že byl prodávajícím (zprostředkovatelem prodeje) poučen o 
 oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu, a to za účelem provedení změn v registru vozidel 
 a za účelem nabízení obchodu, služeb či dalších zákaznických výhod.  

 
 
 
 
 



 
 
 
III. 
Prohlášení prodávajícího 
 
1. Prodávající, nikoliv zprostředkovatel prodeje, kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky 
 automobil přeregistrovat na kupujícího, a že k tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní 
 správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž prodávající 
 zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací automobilu mimo území České 
 republiky. 
 
2. Prodávající, nikoliv zprostředkovatel prodeje, dále prohlašuje, že automobil nepochází z trestné 
činnosti. 
 
 
IV. 
Nabytí vlastnického práva 
 
1.  Vlastníkem automobilu dle kupní smlouvy uzavřené dle čl. I., bod 1., těchto podmínek, se kupující 
 stává v okamžiku převzetí automobilu od prodávajícího spolu s úplným zaplacením kupní ceny za 
 předmětný automobil. 
 
2. V případě, kdy MMM Auto s.r.o., I ČO 28240847, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2294/11, 182 00 
 Praha 8 Libeň je zprostředkovatelem prodeje, viz čl. I., bod 2, těchto podmínek, se kupující stane 
 vlastníkem automobilu okamžikem úplného zaplacení kupní ceny spolu s převzetím automobilu 
 zprostředkovateli prodeje. 
 
 
 
V. 
Přechod nebezpeční škody na motorovém vozidle 
 
1. Prodávající (zprostředkovatel prodeje) se zavazuje kupujícímu předat automobil nejpozději v den 
 uhrazení celé kupní ceny. 
 
2. Nebezpečí škody na automobilu přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu. 
 
2.  Od okamžiku převzetí automobilu kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů 
 týkajících se provozování vozidla na pozemních komunikacích a zajistí, že od převzetí bude ohledně 
 vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 
 jinak odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne. 
 
 
VI.  
Odpovědnost za vady 
 
1. Prodávající, nikoliv však zprostředkovatel prodeje, odpovídá za vady, které měl automobil v době 
 přechodu nebezpečí z prodávajícího na kupujícího, s výjimkou vad, které kupující s vynaložením 
 obvyklé  pozornosti musel poznat při uzavření kupní smlouvy s využitím čl. II., bod 1.. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že prodávající, nikoliv však zprostředkovatel prodeje, kupujícímu poskytne 
 zákonnou záruku za jakost v délce 3 měsíců od převzetí automobilu. 
 
3. Prodávající ani zprostředkovatel prodeje v žádném případě neodpovídá, za tyto vady: 
  

• vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl automobil při převzetí kupujícím 
• vady, na které byl kupující prodávajícím výslovně upozorněn 
• vady, o kterých věděl, případně je sám způsobil 

 



4. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu. 
 
5. S ohledem na ust. z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, má kupující v případě uplatnění vady u 
 prodávajícího, nikoliv zprostředkovatele prodeje, právo na výměnu věci případně na slevu z kupní ceny. 
 
6. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího, nikoliv u zprostředkovatele prodeje, vadu jakmile se o ní 
 dozví a zároveň si zvolí, zda bude  požadovat výměnu vadného dílu, opravu či slevu z kupní ceny, 
 provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, o těchto skutečnostech sepíše 
 prodávající zápis, ve kterém uvede, kdy byla vada kupujícím uplatněna a zároveň volbu kupujícího. 
 
7. Prodávající v případě, že se nejedná o vadu dle ust. čl. VI., bod 3 těchto podmínek a v případě, že vada 
 byla kupujícím uplatněna ve lhůtě uvedené v čl. VI., bod 2., těchto podmínek, a vyřídí kupujícím 
 uplatněnou vadu bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, ve složitějších případech ve lhůtě 30 dnů, 
 případně ve lhůtě, kterou si Smluvní strany dohodnou. 
 
 
 
 
VII. 
Odstoupení od Smlouvy 
 
1. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní 
 cenu za automobil. 
 
2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákoně, v Kupní smlouvě 
 či těchto obchodních podmínkách vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu automobilu oproti 
 vrácení automobilu kupujícím prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od 
 prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.  
 
3. Nebude-li předmět koupě vrácen ve stavu, v jakém byl od prodávajícího (zprostředkovatele prodeje) 

převzat,  s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu nebo 
zprostředkovateli prodeje, veškeré náklady na uvedení automobilu do takového stavu a veškerou škodu, 
která tím prodávajícímu vznikne. Prodávající je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu těchto 
částek proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 
 
 
VIII. 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Jakákoliv změna Kupní smlouvy musí být provedena písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků. 
 
2. Práva a povinnosti neupravené přímo v těchto obchodních podmínkách, se řídí ust. z. č. 89/2012 Sb., 
 Občanského zákoníku ve spojení s ust. z. č. 634/1992 Sb., zákona na ochranu spotřebitelů a další 
 právních předpisů České republiky. 
 
3. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy. 
 
5. Tyto obchodní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 12.11. 2014 
 
 
 


