
Porsche Košice 
Zmluva č.: 44000052 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchod. Zák. v platnom znení medzj týmito zmluvnými stranam i: 

Predávajúci: 

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava l. oddiel Sro, vložka č .24148 

Dolnozemská 7, prev.Nerudova 9, Košice 

851 04 Bratislava 
IČO 31319459 
Čísloú~tu: 

IČ DPH:SK2020314472 
IBAN: 

DIČ:2020314472 
SWIFT: 

2621016215/1100 SK7811000000002621016215 TATRSKBX 

Zastupeny: Ing. Renáta Probalová, vedúca predaja 

Kupujúci : 
Hlavný banský úrad 
Kammerhofskä 25,96950 Banská Štiavn ica 

Tel. : 045 - 6782 211 

I ČO : 31780270 DiČ: 202 1001444 

Banka: Státna pokladnica Č. útlu: 7000061841/8180 

Zastúpený: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík , predseda úradu 

I. Predmet a cena kúpnej zmluvy 

/ 
uto SIDvakia. spol 

Dolnozemská 'I, 85 1 04 Bmtl 
odštepný zóvod Košlcll 

Norudova 9, 040 01 Ko~ 
lCD 31319459 IC OPH SK2L 

• 14 -

pp. 

08.04.2009 

22.04.2009 

08.04.2009 

Škoda Octavia elegance 2.0 TDI PD 103 kW 6MP 

čislokarosérie: 

1Z3385 podra špecifikácie z predloženej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

čislo motora: 

tislo TP: 

Základná cena vozidla: 
al s DPH: 

Pripfatkovávýbava: 

9Q2 Maxi - DDT 
PE3 Hlavové airbagy+ bočnéairbagyvpredu 

PFB asistentrozjazdudo kopca 

PJ2 DiskyCrateriszľah .zliatin 6,5Jx16"4ks 
PK8 XenónovÉSvetlomety+AFSII+výsuvnéJstrek 

PLE Multifunkčnýkoženývolantprerádio 

PWQ Vyhrievanieprednychsedadiel 

Doplnkovávýbava: 
Doplnkovéslužby: 

Cenová sumarizácia: 

Celkovácena s DPH: 

Celkovácena bez DPH: 

Zľava z ceny vozidla bez DPH: 

Celková cena vozidla pozľave: 

Informatívna cena v SKK (kurz 30, 1260 SKlE): 

II. Dodacie podmienky: 

Farbavozidla: 

Farbapoťahov: 

striebornábriliant 

Onyx 

NETTO 

21866,69€ 

3457,45€ 

18409,24 € 

DPH19% 

3497,76€ 

~ 1i!f2. 
CS 

23114,00 € 

210,78€ 
408,29 € 

85,00€ 

225,00 € 

1082,00€ 

649,00€ 
247,29 € 

BRUTTO 

26021,36€ 

21907,00€ 

659970,28 Sk 

Predmet zmluvy bude dodaný do 6 týždňov od podpísania zmluvy. Kupujúci prevezme predmet zmluvy po zaplatení na základe vystavenej faktúry. 

Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú všeobecné zmluvné podmienky. 

Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so zmluvnými podmienkami, ktoré sú prílohou tejto zmluvy a že s nimi bez výhrad suhlasi. 

Zmluva nadobúda platnosť di'iom podpisu zmluvnými stranami. 
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Porsche Košice 

Vec: Cenová ponuka 

Skoda Octavia Elegance 2.0 TOi PD 103 kW 1140k I 

Motor : vznetový, s priamim vstrekovaním nafty 

Technické parametre: 
Počet valcov: 
Zdvihový objem 
Maximálny výkonlotáčky 
Maximálny krútiaci moment/otáčky 
Palivo 
Maximálna rýchlosť 
Zrýchlenie 0-100km/hod I v sekundách I 
Spotreba 11/100 kml mesto 

Prevodovka 
Olžka I mm I 
Sírka 
Výška 

Mimo mesta 
Kombinovaná 

Rázvor osí kolies I mm I 
Objem batožinového priestoru I dm3 I 
Pohotovostná hmotnosť I kg I 
Užitočná hmotnosť 
Celková hmotnosť 

prevádzka: 1(0: 31319459 

Hlavný banský úrad 
JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 

4 
1968 
103/4000 

320/1750-2500 
nafta 
208 kmih 
9,7 
7,9 
4,7 
6,0 
6 stupňová manuálna 
4572 
1769 
1462 
2578 
560 
1320 
660 

1980 

Bankove spojenie: Porsche - INTER AUTO 
Bratislava, spol. s r.o. 
Dolnozemská 7 

Porsche Ko$ice 
Nerudova 9 
04001 Košice 

IC DPH: SK2020314472 Tatra Banka,a.s. 
2621016215/1100 

85104 Bratíslava 

Tel: 055/72 70 100 
Fax: 055/72 70 III 



Porsche Košice 

Základná výbava : 

-zliatinové disky 15" Orion + poistné skrutky 
-pneumatiky 195/65 R 15 
-reflektory s čirou optikou 
-lakované vonkajšie spatné zrkadlá a kľučky dveri 
-smerové svetlá integrované do vonkajšich spatných zrkadiel 
-bočné ochranné lišty dveri 
-chrómované vnútorné kľučky dveri 
-airbag vodiča a spolujazdca 
-bočné airbagy 
-vypi nan ie airbagu spolujazdca 
-trojbodové všetky bezpečnostné pásy 
-pať hlavových opierok 
-uchytenie detských sedačiek Isofix 
-ABS, MBA, MSR, ASR 
-imobilizér, štltok s VIN kódom 
-prerušenie privodu paliva pri náraze 
-signalizácia nezapnutia bezpečnostného pásu u vodiča 
-manuálne ovládanie elektrického nastavenia svetlometov 
-predné hmlové svetlomety 
-bezpečnostné svetlá na obloženi predných dveri 
-elektromechanický posilovač riadenia 
-štvorramenný, výškovo a osovo nastaviteľný volant 
-st i erače AERO 
-výklopná odkladacia schránkapod sedadlom spolujazdca 
-Jumbo Box-klimatizovaná odkladacia schránka s nastav. lakťovou opierkou vpredu 
-sklopná lakťová opierka vzadu s možnosťou vytvorenia otvoru do batož. priestoru 
-palubný počítač 
-sklopné operadlo zadných sedadiel delené (1/3 k 213) 
-kontrola otvorenia dveri 
-upinacie oká v batožinovom priestore 
-sieť na upevnenie batožiny v batožinovom priestore 
-plnohodnotná rezerva 
-SOFTIOUCH-elektromechanické otváranie batožinového priestoru 
-otváranie viečka palivovej nádrže 
-centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 
-vnútorná cirkulácia vzduchu 
-dvojzónová klimatizácia Climatronic 
-tempomat 
-cyklovač predných stieračov 
-priprava pre montáž rádia , 8x repro 
-výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 
-bedrové opierky v predných sedadlách 
-elektrické ovládanie 4x 
-elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spatné zrkadlá 
-šedý pruh na čelnom skle 

Porsche - INTER AUTO 
Bratislava, spol. s r.o. 
Dolnozemská 7 
85104 Bratislava 

previldzka: 
Porsche Ko~i(e 
Nerudova9 
040 Ol Košice 

1(:0: 31319459 
IC DPH: SK2020314472 

Bankove spojenie: 
Tatra Banka,a.s. 
2621016215/ 1100 

Tel.: 055/72 70 100 
Fax: 055 /727011 1 



Zmluvné podmienky 

2.Zmluvné strany sa dohodli, že k odchY1kam II prevedeni vozidla uvedeného II predchádzajúcom odseku môže dôjsť len II pripade zmeny modelového roku, resp. zmeny ...yrobného 
programu. 

II .Kúpna cena a platobné podmienky 
1.Ak vláda Slovenskej republiky alebo iný kompetentný orgán prijme opatrenia. nezávislé od vôle predávajúceho (napr. zmena colných. devizovych alebo daňoWch predpisov), 
ktorými bude ovplyvnená cena, má predávajuci právo cenu vozidla v rozsahu !ýchto opatrenI upraviľ. 

2.Ak by výrobca zvýšil cenu vozidla lak, že by sa tYm zvýšila pre predávajúceho nadobúdacia cena vozidla, je lento oprávnený jednostranne zvý! iľ kúpnu cenu dohodnutú v tejto 
zmluve. V pripade, že dohodnutá cena bude takto zvýšená o viac ako 5%, môže kupujúci od zmlul,o)' odstúpiť. 

3.Cerá kúpna cena bude zaplatená kupujúcim nasledovne: 
a) v hotovosti do pokladne predávajúceho alebo 
bl bankovým prevodom na účet predávajúceho, 
pričom kupujúci berle na vedomie, že vozidlo mu bude fyzicky odovzdané až na základe predloženého potvrdenia pokladne predávajúceho o prijati kúpnej ceny alebo po pripísaní 

kúpnej ceny na účet predávajúceho. Týmto dňom tiei: prejde na kupujúceho vlastnlcke právo k predmetnému vozidlu. 

4.V prípade, že vozidlo bude dodané v lehote dohodnutej v čl. III ods. 1 písm. bl tejto zmluvy. zaplat[ kupujúci (v prípade leasingu užívater) predávajucemu v termlne do O 
podpísu tejto zmluvy do pokladne alebo na bankoyY účet preddavok vo ~ke O € s DPH. Pre platenie vyššie uvedeného preddavku slúži ako podklad táto zmluva. 

III.Dodacia lehota a dodacie podmienky 
1.Vozidlo bude kupujúcemu dodané v tYchto lehotách: 
al bud priamo zo skladu predávajúceho po podpise tejto zmluvy, zabudovan! osobitnej yYbavy a predloženi potvrdenia alebo bankového výpisu uvedenych v č. lI ods. 4 alebo 
bl v lehote 1 tYždňov, ktorá mOže byt' predlžená najviac O 4 týždne v prípade dodávky vozidla so sériovou yYbavou a 8 týždňov v prípade dodávky vozidla s osobitnou yYbavou. 

pričom kupujúci berie na vedomie. že vozidlo mu bude fyzicky vydané až na základe predloženého potvrdenia pokladne predávajúceho o prijati ~ku kúpnej ceny alebo po 
pripisaní ~ku kúpnej ceny spôsobom uvedenym v čl. Il OOs.4. Týmto dr'lom prejde na kupujúceho vlastnícke právo k predmetnému vozidlu. 

2.vozidlo bude odovzdané a prevzaté v predajni predávajUceho. Predávajúci vyzve kupujúceho na prevzatie vozidla teleronicky, faxom, telegraficky alebo doporučeným listom. 

IV. Povinnosti zmluvných strán 

dni od 

1.Predávajúci je povinny odovzdať kupujúcemu vozidlo v prevedení dohodnutom v čl. I aj s prislušnymi dokladmi bez zbytočného meškania, po tom ako ho bude mať k dispozícii vo 
svojej predajni a po tom, ako mu kupujúci preukáže, že zaplatil dohodnutú kúpnu cenu. 
2.Kupujúcl sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článkoch 1.11 a prevziať vozidlo v termíne do 7 dní odo dňa, kedy bol na Jeho prevzatie vyzvany. V 
pripade, že kupujúci neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí , prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a kupujúci je povinny zaplatiť 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo ~ke preddavku uvedeného v čl. II ods.5. 

V.Záručná doba a záručné podmienky 
1.Záručná doba vozidiel je 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdenych kilometrov. 
2'záručná doba na lak je 3 roky. Voči prehrdzaveníu karoséríe zvnútra je záručná doba 12 rokov. 
3.Záručná doba začlna plynúť odo dňa, kedy kupujúci vozidlo prevzal od predávajúceho aj s príslušnými dokladmi. resp. dňom prechodu nebezpečenstva škody 
na tovare na kupujúceho v zmysle článku IV OOs.2. druhá veta. 

4.Kupujúci je povinny podať predávajúcemu alebo zmluvnému garančnému servisu správu o vadách na vozidle (reklamovať) bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil. 
5.Právo zo zodpovednosti za vady vozidla, pre ktoré platí záručná doba zanikne, ak nebolo uplatnené v záručnej dobe. 
6.Predávajúci zodpovedá za vady. ktoré malo vozidlo v čase prevzatia vozidla kupuJúcim, aj ked sa vada slane zjavnou až po tomto čase . 
7.Ak ide o odstránltefnú vadu. ktorú je možné opravou alebo vYmenou vadnej súčasti odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne. včas a riadne odstránená. 
a.Ak sa ukMe, že ide o vadu neodstránitefnú, môže kupujúci požadovať dodanie náhradnéhO vozidla alebo primeranú zfavu z kúpnej ceny. V prípade. ak kupujúci 
vozidlo medzirym použivai, je povinny predávajúcemu zaplatiť za používanie náhradu vo ~ke 1% z celkovej dohodnutej kúpnej ceny za každych najazdenych 1000 kilometrov. 
9.Dojednanou úpravou v ods. 7 a a. zmluvné strany súčasne vylučujú uplainenie ustanovení §436 a §437 Obchodného zákonníka. 
10.Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na vozidle v rámci záručnej opravy odstraflované vady, za ktoré zodpovedá predávajúcla kupujúci nemOže vozidlo používať. 
11.Nároky vyply...,ajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tYch prípadoch, ak kupujúci (uživater): 

- nedodržal návod na obsluhu vozidla, 
- havaroval s vozidlom, 
- vykonal na vozidle také zásahy, ktoré prislušia len garančnému servisu. 
- zabudoval do vozidla takY náhradný diel. ktorý nie je povoleny yYrobcom, 
- vozidlo použival v rozpore s jeho účelom (preťažovanie, pretekárske či športové vwživanie), 
- vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konŠlrukčného riešenia, 
- nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané yYrobcom. 
V takychto prfpadoch sa záruka tYka len tých častí vozidla, ktoré neboli uvedenými skutočnost'ami dotknuté. 

12.Záruka zanikne v prípade, ak kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predplsané yYrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určenych termínoch a príslušnom garančnom 
servise. 

VI. Záverečné ustanovenia 
1.Predávajúci mOže odstupiť od tejto zmluvy v prfpade, ak kupujúci 
- nezaplatil preddavok vo yYške. termine a na účet dOhodnutých v čI. II ods.4tejto zm luvy, 
- neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí po uplynut! lehoty uvedenej v čl. IVods.2. 

2.Kupujúci mOže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade. ak predávajúci 
- neodstráni vady vozidla ani v primeranej dodatočnej lehote alebo oznámi kupujúcemu pred jej uplynutím, že vady neodstráni. 
- nedodá vozidlo anI v dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci urči po uplynuli lehoty uvedenej v čl . 111 ods. 1 písm. b). 
V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka z inYch dôvodov, než je uvedené v časti VI. bod 2. bude zaplatená záloha na vozidlo považovaná za zmluvnú 
pokutu a prepadne v prospech predávajúceho. Na zálohu bude vystavený dobropis - dar'loyY doklad. na zmluvnú pokutu faktúra a oba 
účtovné doklady budú jednostranne započitané. 

3.Zmluvné strany sí dohodli. že ich záväznYvzt'ah regulovany touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka aj v prípade, že nespadá pod 
vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonnika. 

4.Túto zmluvu je možné meniť len prsomnými dodatkami odsúhlasenými obidvomi zmluvnymi stranami. 
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. z ktorých predávajúci obdrži tri rovnopisy a kupujúci jeden. 

tislo zmluvy: 44000052 

(invalid) 11.5.2009 

Predávajúci : Ing. Renáta Probalová 
e-mail: renata.probalova@porsche.sk 
tel : +421 557270104 , mobil: +421 915792833 

Kupujúci: Hlavny bansky úrad 

Makatch@ v. 3087 


