MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o.
Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné predajné a dodacie obchodné
podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) platia
pre ponuky a predaj nových nákladných vozidiel
a ich agregátov, ako aj pre originálne súčiastky
®
®
MAN , originálne príslušenstvo MAN a originálne
®
vymeniteľné súčiastky MAN od predávajúceho
(MAN Truck & Bus Slovakia, s.r.o.) kupujúcemu,
pokiaľ kupujúcim je podnikateľ, ktorý pri uzavretí
zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Tieto obchodné podmienky sa použijú na kúpnu
zmluvu
medzi
predávajúcim
a
kupujúcim,
ak si strany v kúpnej zmluve výslovne a písomne
nedohodli niečo iné. Obchodné podmienky tvoria
neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy
na nový predmet kúpy. Kupujúci uznáva tieto
obchodné podmienky za záväzné pre všetky
plnenia, ktoré sa majú uskutočniť na základe kúpnej
zmluvy, ktorej sú súčasťou, pričom kupujúci
sa
vzdáva
použitia
vlastných
obchodných
podmienok.

I. Objednávka a uzavretie zmluvy / prevod práv
a povinností kupujúceho
Kúpna zmluva sa uzatvára na základe predávajúcim
potvrdenej objednávky urobenej kupujúcim alebo
na základe jednoznačne vysloveného súhlasu
kupujúceho s ponukou predávajúceho. Písomné
potvrdenie objednávky predávajúcim je smerodajný
základ zmluvy.
1. Objednávka kupujúceho musí obsahovať tieto
náležitosti:
1.1 Obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, prípadne DIČ a IČ DPH (ak boli
pridelené) kupujúceho ako i údaj o zápise
kupujúceho v obchodnom registri alebo v inej
evidencii,
1.2 obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO predávajúceho a 1.3 označenie
slovom „Objednávka“
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1.4 označenie predmetu kúpy v súlade s ponukou
predávajúceho
1.5 množstvo alebo počet kusov predmetu kúpy
1.6 Cena vozidla (podvozku )
1.7 Výška zálohy na kúpnu cenu predmetu kúpy
1.8 Požadovaný dodací termín,
1.9 Dĺžka záručnej doby a kód záruky
1.10 Neoddeliteľnou prílohou Objednávky musí byť
technická špecifikácia vozidla MAN, všeobecné
obchodné
podmienky
a všeobecné
záručné
podmienky MAN.
1.11 Ak sa predáva vozidlo MAN spolu
s nadstavbou, resp. s návesom, prílohou
Objednávky musí byť aj technická špecifikácia
nadstavby, a v Objednávke musí byť uvedená cena
nadstavby, resp. návesu, označenie typu nadstavby,
resp. návesu, a dodávateľa nadstavby, resp.
návesu.
1.12 dátum a miesto vystavenia objednávky
a podpis osoby oprávnenej konať v mene
kupujúceho,
2. Na základe prijatia riadnej Objednávky, ktorá
obsahuje vyššie uvedené náležitosti, dôjde
k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi
predávajúcim a kupujúcim vzniká okamihom prijatia
Objednávky predávajúcim a uhradením zálohy
na kúpnu cenu predmetu kúpy.
3. Všetky dohody, ústne vedľajšie dojednania
a zmeny kúpnej zmluvy platia len vtedy, ak ich
predávajúci písomne potvrdil alebo boli vyhotovené
v písomnej forme.
4. Na prevod práv a povinností kupujúceho
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy sa vyžaduje písomný
súhlas predávajúceho.
5. Až do okamihu dodania predmetu kúpy môže
kupujúci od zmluvy odstúpiť zaplatením odstupného
vo výške zálohy podľa kúpnej zmluvy, najmenej však
10% z ceny predmetu kúpy.
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6. V prípade, ak kupujúci neuhradí fakturovanú
zálohu na kúpnu cenu predmetu kúpy riadne a včas,
kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje.

II. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena predmetu kúpy je stanovená v EUR,
je
Ex
Bratislava.
Súčasťou
kúpnej
ceny
nie je príslušná daň z pridanej hodnoty (DPH).
V prípade, ak dôjde k zákonnej zmene výšky
príslušnej sadzby DPH, predávajúci je oprávnený
primerane zmeniť kúpnu cenu a kupujúci
sa zaväzuje takto upravenú kúpnu cenu zaplatiť.
2. Zálohu na kúpnu cenu predmetu kúpy vo výške
určenej v Objednávke uhradí kupujúci na bankový
účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry
vystavenej predávajúcim.
3. Kúpnou cenou predmetu kúpy sa rozumie cena
platná v deň prijatia objednávky predávajúcim
(kúpna cena). Dohodnuté vedľajšie služby a plnenia
(napr. náklady na dopravu, balenie, náklady
na financovanie) sa účtujú osobitne. Kúpna cena
a cena za vedľajšie služby a plnenia sa platí
na základe daňového dokladu (faktúry) vystavenej
predávajúcim, ktorý predávajúci vystaví v deň
dodania predmetu kúpy kupujúcemu. Kúpna cena
je splatná do 14 dní odo dňa doručenia daňového
dokladu (faktúry) kupujúcemu, pokiaľ nie je uvedená
splatnosť dlhšia alebo písomne dohodnuté inak.
Kúpnu cenu uhradí kupujúci na účet predávajúceho,
ktorý je uvedený v daňovom doklade (faktúre).
Platbu je potrebné identifikovať variabilným
symbolom. Pri dodávke náhradných dielov musí byť
platba vykonaná spôsobom pokladničná hotovosť
proti dokladom.
4. Ceny sú stanovené podľa základnej sadzby
uvedenej pri poskytnutí ponuky. V prípade
podstatných zmien tohto základu do termínu
dodania si predávajúci vyhradzuje právo úpravy
ceny. Za podstatnú zmenu sa považujú zmeny
o minimálne 5%.
5. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu
v termíne splatnosti faktúry – daňového dokladu.
Predávajúci vystaví faktúru v deň odovzdania
predmetu kúpy v EUR. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť
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kúpnu cenu taktiež v EUR. Zmluvné strany
pri uzatváraní tejto zmluvy dohodli, že nezaplatenie
faktúry v lehote splatnosti znamená
podstatné
porušenie jeho zmluvnej povinnosti, v dôsledku
čoho je
predávajúci oprávnený
od
zmluvy
odstúpiť. Oznámenie o odstúpení od zmluvy
je druhej zmluvnej strane doručené okamihom
zaslania mailovej správy, faxovej správy alebo
písomným oznámením doručeným na poslednú
známu adresu kupujúceho. Kupujúci je povinný
vrátiť predmet zmluvy najneskôr do 24 hodín
od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
V opačnom prípade sa stane užívateľom predmetu
zmluvy bez právneho dôvodu a proti vôli vlastníka,
čo
zakladá
trestno-právnu
zodpovednosť
za neoprávnené používanie cudzieho motorového
vozidla.
6. Bankové a ostatné poplatky súvisiace s platbou
za predmet kúpy znáša kupujúci.
7. Záloha na kúpnu cenu predmetu kúpy, pokiaľ bola
dohodnutá a zaplatená bude po vzájomnej dohode
zmluvných strán buď kupujúcemu na základe jeho
písomnej
žiadosti
vrátená,
alebo
v zmysle
písomného súhlasu preúčtovaná a v daňovom
doklade odpočítaná z fakturovanej sumy.
8.
Prípadné
sa neúročia.

zálohy

poskytnuté

kupujúcim

9. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platbou
kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený požadovať
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.05% z dlžnej
sumy za každý i začatý deň omeškania.
10. Voči pohľadávkam predávajúceho môže kupujúci
započítať
svoje
pohľadávky
len
vtedy,
ak protipohľadávka kupujúceho je nesporná, alebo
vyplýva z exekučného titulu.
11. Zádržné právo môže kupujúci uplatniť len vtedy,
pokiaľ spočíva na nárokoch z kúpnej zmluvy.

III. Dodanie
s dodaním

predmetu

kúpy

a

omeškanie

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy
podľa kúpnej zmluvy kupujúcemu a kupujúci
sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho
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protokolárne prevziať. Protokol o odovzdaní
a prevzatí predmetu kúpy a jeho príslušenstva, tvorí
prílohu kúpnej zmluvy. Spísaný bude v deň
odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu. Termín
dodania predmetu kúpy je uvedený v Objednávke.

lehotu na dodanie predmetu kúpy. V prípade
márneho uplynutia dodatočnej primeranej lehoty na
plnenie
písomne
poskytnutej
kupujúcim
predávajúcemu, môže kupujúci od kúpnej zmluvy
písomne odstúpiť.

2. Miestom plnenia je sídlo predávajúceho,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8. O dobu trvania vyššej moci alebo prevádzkových
porúch u predávajúceho alebo u jeho dodávateľov,
ktoré predávajúcemu bez vlastného zavinenia
dočasne bránia v dodaní predmetu kúpy
v dohodnutom termíne alebo v dohodnutej lehote,
sa predlžujú termíny a lehoty dodania uvedené
v bode 1 tohto článku. Ak tieto prekážky v plnení
vedú k odkladu plnenia o viac ako šesť mesiacov,
môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Iné dôvody
na odstúpenie od zmluvy týmto nie sú dotknuté.

3. Dodacie termíny a dodacie lehoty musia byť
dohodnuté písomne. Dodacia lehota začína plynúť,
ak nie je dohodnuté inak, dátumom písomného
potvrdenia objednávky a po objasnení všetkých
technických a obchodných podrobností a zaplatení
prípadných
dohodnutých
záloh.
V
prípade
náhradných
dielov
je
lehota
považovaná
za dodržanú, ak boli diely v dodacej lehote
poskytnuté zo závodu alebo vyexpedované.
Ak kupujúci požaduje počas dodacej lehoty zmeny
vo vyhotovení predmetu kúpy alebo zmeny
v rozsahu dodávky alebo ak si včas nesplní svoje
zmluvné záväzky, prerušuje sa tým plynutie dodacej
lehoty a predávajúci nezodpovedá za prípadné
z toho vyplývajúce predĺženie dodacích termínov.
Predávajúci je oprávnený ponúknuť čiastočné
plnenie a kupujúci je povinný čiastočné plnenie
prevziať.
4. Pred termínom odovzdania bude kupujúci
písomne vyzvaný na prevzatie predmetu kúpy.
Vo výzve bude určený presný termín a miesto
odovzdania predmetu kúpy.
5. Predávajúci sa zaväzuje doručiť výzvu
kupujúcemu aspoň 5 dní pred stanoveným termínom
odovzdania. Doručenú faxovú alebo mailovú správu
zmluvné strany považujú za riadne doručenú výzvu
v okamihu prijatia.
6. Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí
predmetu kúpy si tento s dostatočnou odbornou
starostlivosťou prehliadnuť tak, že odovzdávajúci
a preberací protokol slúži zároveň predávajúcemu
ako osvedčenie o tom, že predmet kúpy spĺňa
všetky požiadavky kupujúceho.
7. Ak sa prekročí dodací termín alebo dodacia
lehota, dostáva sa predávajúci do omeškania
už s prekročením dodacieho termínu alebo dodacej
lehoty. V tomto prípade je kupujúci oprávnený
písomne určiť predávajúcemu dodatočnú primeranú
Aktualizované 07/2019

9. Kupujúci má nárok na náhradu škody spôsobenej
omeškaním predávajúceho, len ak predávajúci
spôsobil omeškanie úmyselne alebo z hrubej
nedbanlivosti. Výška náhrady škody spôsobenej
omeškaním predávajúceho je obmedzená na najviac
0,25 % z kúpnej ceny predmetu kúpy za každý
ukončený týždeň omeškania, pričom celková
náhrada škody z titulu omeškania predávajúceho
nesmie presiahnuť 5% dohodnutej kúpnej ceny
predmetu
kúpy.
Predávajúci
nezodpovedá
kupujúcemu za škodu v prípade, ak by škoda vznikla
aj pri včasnom dodaní predmetu kúpy.
10. Zmeny v konštrukcii alebo forme, farebné
odchýlky a zmeny rozsahu dodávky zo strany
výrobcu zostávajú počas dodacej doby vyhradené,
ak sú tieto zmeny alebo odchýlky so zohľadnením
záujmov predávajúceho únosné pre kupujúceho.
Údaje v opisoch rozsahu dodávky, vzhľadu,
výkonov, rozmerov a hmotnosti, spotreby pohonných
látok, prevádzkových nákladov, dopravných sadzieb
a iných hodnôt ohľadne predmetu kúpy, platné
v čase uzavretia zmluvy, sú považované
za približné. Slúžia ako kritérium na stanovenie toho,
či predmet kúpy nemá žiadne faktické vady.

IV. Prevzatie predmetu kúpy a preprava
1. Kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať
na dohodnutom mieste prevzatia a v deň alebo
v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve. Ak predávajúci
umožní kupujúcemu nakladať s predmetom kúpy,
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avšak kupujúci predmet kúpy v rozpore so zmluvou
neprevezme, vyzve ho predávajúci na prevzatie
predmetu kúpy písomne.
2. Preprava originálnych dielov MAN®, originálneho
príslušenstva MAN® a originálnych vymeniteľných
súčiastok
MAN®
sa
uskutočňuje
bez predchádzajúceho oznámenia o pripravenosti
tovaru na prepravu. Ak by obsah zásielky
pri
nepoškodenom
obale
nezodpovedal
prepravnému príkazu, musí byť oznámenie o tejto
skutočnosti doručené predávajúcemu najneskôr
do 21 dní po prevzatí; námietky alebo reklamácie
je treba u predávajúceho uplatniť v rovnakej lehote
na
príslušných
formulároch
predávajúceho.
V opačnom prípade je dodávka považovaná
za riadne prevzatú.
3. Pri prevzatí predmetu kúpy je kupujúci povinný
si predmet kúpy prehliadnuť. Kupujúci sa mlčky
vzdáva práva kontroly, ak táto kontrola nebude
vykonaná v uvedený deň alebo v uvedenej lehote,
pričom sa má za to, že predmet kúpy nemá vady.
4. Ak má predmet kúpy závažné vady, je kupujúci
oprávnený prevzatie odmietnuť. Ak predávajúci
vytknuté vady neodstráni v lehote, ktorú kupujúci s
predávajúcim písomne dohodol, je kupujúci
oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, bez toho,
aby mu vznikla povinnosť uhradiť predávajúcemu
škodu, ktorá predávajúcemu odstúpením od kúpnej
zmluvy vznikla.
5. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy, pokiaľ
nie je v konkrétnych prípadoch zmluvne dohodnuté
inak, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia
predmetu kúpy kupujúcim, alebo ak tak neurobí
včas, okamihom, kedy mu predávajúci umožní
nakladať s predmetom kúpy a kupujúci poruší
zmluvu tým, že predmet kúpy neprevezme.
V prípade, ak je predávajúci povinný podľa zmluvy
odovzdať predmet kúpy určenému dopravcovi
na
prepravu
kupujúcemu,
prechádza
nebezpečenstvo škody na predmetne kúpy
na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy tomuto
dopravcovi.
6. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím
predmetu kúpy, je predávajúci po uplynutí písomne
stanovenej 14-dňovej dodatočnej lehoty oprávnený
odstúpiť od kúpnej zmluvy a účtovať si náhradu
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škody vo výške 15% z kúpnej ceny predmetu kúpy.
Táto suma náhrady škody sa môže zvýšiť,
ak predávajúci preukáže vznik vyššej škody.

V. Výhrada vlastníctva
1. Predmet kúpy zostáva až do úplného uhradenia
všetkých pohľadávok predávajúceho z kúpnej
zmluvy vo vlastníctve predávajúceho. Okrem toho
výhrada vlastníctva zostáva zachovaná aj v prípade
existencie
pohľadávok
predávajúceho
voči
kupujúcemu
z
iného
obchodného
vzťahu
existujúceho medzi nimi, a to až do úplného
zaplatenia týchto pohľadávok. Na požiadanie
kupujúceho je predávajúci povinný vzdať sa výhrady
vlastníctva, ak kupujúci preukázateľne splnil všetky
pohľadávky súvisiace s predmetom kúpy, a ak bolo
predávajúcemu poskytnuté primerané zabezpečenie
splnenia ostatných pohľadávok z ostatných
obchodných vzťahov existujúcich medzi nimi. Počas
doby trvania výhrady vlastníctva má predávajúci
právo vlastniť technický preukaz.
2. Kupujúci sa zaväzuje, že s predmetom kúpy bude
až do momentu nadobudnutia vlastníckeho práva
k nemu nakladať hospodárne, bude ho chrániť pred
poškodením,
odcudzením a
neposkytne
ho do užívania inej osobe.
3. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania
so zaplatením kúpnej ceny predmetu kúpy,
alebo poruší podmienky výhrady vlastníckeho práva,
môže si predávajúci vyžiadať predmet kúpy
s príslušenstvom od kupujúceho, ktorý je povinný
predmet kúpy s príslušenstvom bez zbytočného
odkladu predávajúcemu vydať. Ak predávajúci
prevezme späť predmet kúpy, predávajúci
a kupujúci sa dohodli, že predávajúci je oprávnený
bez vplyvu na platobné záväzky kupujúceho voľným
predajom spätne prevzatý predmet kúpy spolu
s príslušenstvom čo najlepšie speňažiť/predať.
Kupujúci znáša všetky náklady na spätné prevzatie
a speňaženie/predaj predmetu kúpy a jeho
príslušenstva. Po speňažení späť vzatého predmetu
kúpy predávajúci uhradí kupujúcemu iba výnos
z predaja predmetu kúpy, znížený o náklady na späť
vzatie predmetu kúpy a na jeho speňaženie
a predaj. Náklady na speňaženie/predaj činia
bez dôkazu 10% obvyklej predajnej hodnoty
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predmetu kúpy. Tieto náklady sú vyššie alebo nižšie,
ak predávajúci preukáže vyššie alebo kupujúci nižšie
náklady.
4. Pokiaľ trvá výhrada vlastníctva, nesmie kupujúci
s predmetom kúpy žiadnym spôsobom nakladať
alebo ho zmluvne dať do užívania tretím osobám.
Predmet kúpy sa nesmie najmä zaťažiť záložným
právom, scudziť, prenajať, vypožičať tretej osobe
a ani nesmie byť prevedená záruka zaň
bez písomného súhlasu predávajúceho. Pri zásahu
veriteľov kupujúceho, ktoré postihujú predmet kúpy,
najmä v prípade zriadenia záložného práva na
predmet kúpy, musí kupujúci predávajúcemu
oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu
doporučeným listom a faxom.
5. Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci
oprávnený predmet kúpy držať a užívať, pokiaľ
riadne plní svoje záväzky z uzatvorenej kúpnej
zmluvy a týchto obchodných podmienok. Kupujúci
nie je oprávnený počas trvania výhrady vlastníctva
vykonávať úpravy predmetu kúpy.
6. Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci
povinný poistiť predmet kúpy proti krádeži, vlámaniu,
požiaru, alebo poškodeniu ako aj pre prípad
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, ak ide o motorové vozidlo,
a to s primeranou spoluúčasťou poisteného
a s uvedením, že práva z poistnej zmluvy
až do úplného zaplatenia kúpnej ceny prináležia
predávajúcemu.
V
prípade
nesplnenia
tejto povinnosti je toto poistenie predmetu kúpy
oprávnený uzatvoriť predávajúci a poistné účtovať
kupujúcemu ako súčasť pohľadávok z kúpnej
zmluvy. Poistná zmluva a doklady o zaplatení
poistného musia byť predávajúcemu na požiadanie
predložené.
7. Kupujúci je povinný počas trvania výhrady
vlastníctva na vlastné náklady udržiavať predmet
kúpy v riadnom stave a riadne a včas zabezpečiť
všetky výrobcom predpísané servisné prehliadky
a údržbu ako aj vykonanie všetkých potrebných
opráv. Akékoľvek opravy a údržbu je kupujúci
povinný zabezpečiť v servisnej dielni predávajúceho
alebo v autorizovanom servise MAN.
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VI. Faktické vady predmetu kúpy
1. Faktické vady a záruka na materiál, konštrukciu
a funkciu predmetu kúpy
– vozidla MAN
sú
upravené
vo
Všeobecných
záručných
podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu ku
kúpnej zmluve.
2. Bežnú údržbu a ostatné opravy na predmete
zmluvy si vykonáva kupujúci na vlastné náklady,
pokiaľ nie je samostatnou zmluvou dohodnuté inak.

VII. Sankcie a odstúpenie od zmluvy
1. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu
alebo jej časť oneskorene, má predávajúci nárok
na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
2. V prípade, že predávajúci dodá predmet zmluvy
oneskorene, poskytne kupujúcemu zľavu vo výške
0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania,
najviac však 5% kúpnej ceny predmetu kúpy.
3. V prípade, že kupujúci prevezme predmet zmluvy
po termíne prevzatia predmetu zmluvy, ktorý mu
písomne oznámi predávajúci, má predávajúci právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške stanovenej
nasledovne: 0,05% z kúpnej ceny za každý deň
po stanovenom termíne prevzatia súčasne
s prefakturáciou parkovného za každý deň
po stanovenom termíne prevzatia až do dňa
fyzického prevzatia predmetu zmluvy.
4. V prípade, že dôjde zo strany kupujúceho
k hrubému
porušeniu
zmluvných
podmienok
a objednané vozidlo neprevezme ani po písomných
výzvach do 60 dní po termíne preberania,
má sa za to, že kupujúci stratil záujem o predmet
kúpy, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť,
písomne o tom kupujúceho oboznámiť a zaplatenú
zálohu považovať za zmluvnú pokutu.
5. V prípade, že predávajúci dodá predmet kúpy viac
ako 60 dní po dohodnutom termíne odovzdania má
kupujúci nárok na zníženie kúpnej ceny o výšku
zaplatenej zálohy.
6. Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy z dôvodu
uvedeného v čl. II. bod 5 týchto všeobecných
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obchodných podmienok, vznikne predávajúcemu
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
prijatej
zálohy,
v dôsledku
čoho
zanikne
jeho povinnosť prijatú zálohu vrátiť. V takom prípade
sa pohľadávka kupujúceho na vrátenie zaplatenej
zálohy sa započítava na zmluvnú pokutu.

VIII. PRIPOJENÉ VOZIDLO
1. Predmetom nákupu je „pripojené vozidlo“.
Umožňuje kupujúcemu využívať rôzne služby na
účely riadenia vozového parku a logistických
procesov. Kupujúci si môže tieto služby objednať
prostredníctvom platformy RIO. Za týmto účelom
predmet
nákupu
prenáša
výrobcovi
(MAN Truck & Bus AG) údaje, ako sú napríklad:
· informácie o stave vozidla (napr. otáčky motora,
rýchlosť, spotreba paliva)
· sprievodné podmienky (napríklad teplota, snímač
dažďa, snímač vzdialenosti)
· prevádzkový stav komponentov systému (napríklad
hladina paliva, tlak v pneumatikách, stav batérie)
· chyby a poruchy dôležitých systémových
komponentov (napríklad svetlá, brzdy)
· reakcia systému v konkrétnych jazdných situáciách
(napríklad
aplikácia
zdokonaleného
systému
núdzového brzdenia, používanie systémov stability
riadenia)

· zhromažďovanie údajov o servise a údržbe,
ako
aj
záznamov
diagnostických
pamätí
na diagnostiku a prevenciu porúch
· vyhodnotenie údajov o vozidle pre dodržanie
záručných povinností, záruky za produkt (zvolávacia
akcia)
· analýza údajov o vozidlách na účely zlepšenia
kvality funkcií vozidla, ako aj na optimalizáciu
produktov a služieb
3. Kupujúci súhlasí s tým, že zaznamenané
alebo osobné údaje o vozidle môžu byť v priebehu
prevádzky predmetu kúpy odoslané výrobcovi
na vyššie uvedené účely. Všetky analýzy vykonané
výrobcom slúžia na vyššie uvedené účely. Výrobca
používa uložené údaje na poskytovanie zmluvných
služieb za predpokladu, že kupujúci súhlasil
so spracovaním týchto údajov.
Výrobca zhromažďuje, spracúva a používa osobné
údaje len za účelom poskytovania služieb
za predpokladu, že kupujúci udelil svoj súhlas
alebo ak to právne ustanovenie výslovne povoľuje
alebo nariaďuje. Ak kupujúci podá predávajúcemu
písomnú námietku voči vyššie uvedenému prenosu
údajov, potom služby, ktoré si vyžadujú prenos
údajov, nemusia byť poskytnuté.

IX. Ostatné ustanovenia

· informácie o udalostiach, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie vozidla

1. Na základe vzájomnej dohody poskytne
predávajúci kupujúcemu servisnú E-kontrolu vozidla
na vlastné náklady.

2. Tieto údaje zahŕňajú v prípade potreby aj niektoré
osobné údaje, ako aj identifikačné číslo vozidla.
Výrobca
(príjemca
údajov)
používa
údaje
na
prebiehajúci
vývoj
ponuky
služieb,
ale iba v agregovanej alebo anonymizovanej forme
(bez ID vodiča) na:

2. Predávajúci odovzdá s vozidlom kupujúcemu
servisný poukaz. Kupujúcemu bude v ktoromkoľvek
zmluvnom 24-hodinovom servise MAN na území
Slovenskej republiky po predložení uvedeného
servisného poukazu vykonaná servisná prehliadka
na náklady predávajúceho podľa tejto zmluvy.

· zhromažďovanie údajov o vozidle (napríklad
kontrola vierohodnosti a stanovenie ukazovateľov
výkonnosti
na
zníženie
spotreby
paliva
a opotrebenia)

X. Spoločné a záverečné ustanovenia

Aktualizované 07/2019

1.
Ak
by
bolo
niektoré
ustanovenie
týchto obchodných podmienok neúčinné, zostáva
tým účinnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
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2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za žiadne
náhodné ani následné straty ani ušlý zisk,
ktoré môžu vyplynúť z akýchkoľvek okolností.

Všeobecné záručné podmienky

3. V prípade, že kupujúci nebude mať vo vzťahu
k predávajúcemu vysporiadané všetky finančné
záväzky (záväzky z predchádzajúcich kúpnych alebo
nájomných
zmlúv,
zmluvné
pokuty,
úroky
z omeškania a pod.) je predávajúci oprávnený
od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci nie je v tomto
prípade oprávnený domáhať sa náhrady škody.

Tieto všeobecné záručné podmienky (ďalej
len „záručné podmienky“) platia pri predaji nových
nákladných
vozidiel
a
ich
agregátov,
ako aj pre originálne súčiastky MAN®, originálne
príslušenstvo MAN® a originálne vymeniteľné
súčiastky
MAN®
od
predávajúceho
(MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o) kupujúcemu,
pokiaľ kupujúcim je podnikateľ, ktorý pri uzavretí
zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej
činnosti.Tieto záručné podmienky sa použijú
na kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim,
ak si strany v kúpnej zmluve výslovne a písomne
nedohodli
niečo
iné.
Záručné
podmienky
tvorianeoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy
na nový predmet kúpy.Tieto záručné podmienky
upravujú druh, obsah, rozsah a postup v prípade
vady, ktorá sa vyskytne v rámci záruky, príp. v rámci
rozšírenej záruky. Obchodná spoločnosť MAN Truck
& Bus Slovakia s.r.o. ako predávajúci vyhlasuje,
že nové vozidlá zodpovedajú súčasnému stavu
techniky v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy
a nemajú žiadne vady.

4. Akékoľvek údaje obsiahnuté v kúpnej zmluve
sú predmetom obchodného tajomstva a nesmú
byť sprístupnené tretej osobe.
5. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim
a kupujúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto
obchodných podmienok, v kúpnej zmluve a v týchto
obchodných podmienkach neupravené, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení platnom v Slovenskej
republike. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru na vzťahy medzi
stranami je vylúčené.

Príloha kúpnej zmluvy

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť
predmetu kúpy za podmienok a v rozsahu
uvedených v týchto záručných podmienkach.
Kupujúci
uznáva
tieto
záručné
podmienky
za záväzné pre všetky plnenia, ktoré sa majú
uskutočniť
na
základe
kúpnej
zmluvy,
ktorej sú súčasťou.
I. Druhy záruky za akosť:
a) Záruka za vady celého vozidla
b) Záruka za vady hnacieho ústrojenstva
c) Záruka za vady náhradných dielov
d) Záruka za vady nových agregátov
e) Záruka na prehrdzavenie
nákladných vozidiel

kabíny

vodiča

f) Rozšírená záruka (získaná zvlášť) v spojení
so zmluvou o údržbe

Aktualizované 07/2019
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II. Dĺžka záručnej doby
1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu
za akosť v nasledovnom trvaní:

záruku

a) Záruka za vady celého nového vozidla
Záručná doba pre faktické vady (ďalej len „vady“)
nového úžitkového vozidla modelových radov TGL,
TGM, TGS a TGX je 12 mesiacov od dodania
predmetu kúpy kupujúcemu bez obmedzenia
najazdených kilometrov, pričom podmienkou je to,
že vozidlo bolo prihlásené do príslušnej evidencie
motorových vozidiel najneskôr do 12 mesiacov odo
dňa jeho expedície z výrobného závodu.
Pre dodávkové ľahké úžitkové vozidlá MAN TGE
je záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dodania
vozidla bez obmedzenia najazdených kilometrov.
b) Záruka za vady hnacieho ústrojenstva
Nároky z vád na agregátoch, motoroch,
prevodovkách a hnacích nápravách zabudovaných
v
nových
úžitkových
vozidlách
zaniknú
po 24 mesiacoch od dodania kupujúcemu. Pri
vozidlách TGX s pohonom 4x2 a 6x2 je záručná
doba na vady hnacieho ústrojenstva 36 mesiacov do
najazdenia maximálne 450 000km(podľa toho čo
nastane skôr).
Pre uplatnenie nárokov zo záruky musí byť splnená
podmienka, že vozidlo bolo prihlásené do príslušnej
evidencie
motorových
vozidiel
najneskôr
do 12 mesiacov odo dňa jeho expedície z výrobného
závodu.
Záruka uvedená v bode a) a b) sa nevzťahuje
na diely podliehajúce opotrebeniu, uvedené
v tabuľke č. 1 a na diely vylúčené zo záruky
pri ktorých to je uvedené tabuľke č. 2 týchto
záručných podmienok.
c) Záruka za vady náhradných dielov
Nároky z vád na originálnych dieloch MAN®,
originálnych dieloch MAN® Ecoline , originálnom
príslušenstve MAN® a originálnych vymeniteľných
súčiastkach
MAN®
zaniknú
po
uplynutí
24 mesiacoch od ich dodania kupujúcemu.

Aktualizované 07/2019

Pre agregáty pohonu (motor, prevodovka, redukčná
prevodovka a hnacie nápravy) je záručná lehota
12 mesiacov od montáže, resp. 18 mesiacov
od dodania z výrobného závodu do najazdenia
max.100 000 kilometrov podľa toho, čo nastane
skôr.
Táto záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce
opotrebeniu uvedené v tabuľke č. 1 a na diely
vylúčené zo záruky pri ktorých to je uvedené tabuľke
č. 2 týchto záručných podmienok
d) Záruka za vady nových agregátov
Pre nové agregáty týkajúce sa motora (s výnimkou
štartéra a alternátora), prevodovku a hnacie nápravy
je záručná doba 24 mesiacov od montáže,
alebo do výkonu max. 200.000 km, podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr
e) Záruka za prehrdzavenie
nákladných vozidiel

kabíny

vodiča

Predávajúci
poskytuje
kupujúcemu
záruku
na prehrdzavenie kabíny vodiča nákladných vozidiel
na dobu 60 mesiacov odo dňa prvej registrácie
vozidla. Predpokladom pre túto záruku je splnenie
týchto podmienok:
dodatočná konzervácia po 12 mesiacoch od prvej
registrácie
dodatočná konzervácia po 36 mesiacoch od prvej
registrácie
dodatočnú
konzerváciu
musí
vykonať
autorizovaný servis (zákazník musí predávajúcemu
predložiť doklad, v opačnom prípade záruka zaniká)
vzniknuté mechanické poškodenia odstráni
odborný servis, pričom je treba vykonať konzerváciu
dutín podľa predpisov predávajúceho
že na vozidlá, ktoré podliehajú osobitným
podmienkam použitia, ako napr. vozidlá s nádržou
na cement alebo vápno, transportéry hnojív
alebo kyselín atď., bol nanesený krycí lak na báze
dvojzložkovej akrylovej živice 2K. To sa týka
aj vozidiel na prepravu mlieka, hotového betónu
a podobných vozidiel, ktoré sa pravidelne čistia
umývacím roztokom (pracím lúhom)
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f) Rozšírená záruka v spojení so servisnou zmluvou
alebo zmluvou o údržbe
Táto záruka za poskytuje v rozsahu uvedenom
v servisnej zmluve alebo zmluve o údržbe.
V rozšírenej záruke sa prihliada k počtu najazdených
kilometrov a dobe prevádzky.
2. Záruka za vady zaniká uplynutím príslušnej doby
uvedenej v bode 1 tohto článku. Na vady uplatnené
v záručnej dobe, ale neodstránených, sa poskytuje
záruka do ich odstránenia. Tato doba sa do záručnej
doby nezapočítava. V takom prípade končí záruční
doba 3 mesiace po vyhlásení predávajúceho,
že vada bola odstránená, alebo že neexistovala.
3. Oprava alebo iný spôsob odstránenia vady
v záručnej dobe neprerušuje ani nezastavuje
plynutie záručnej doby a záručná doba nepredlžuje o
dobu vykonávania opráv alebo po dobu iného
odstraňovania vád.

III. Obsah záruky a nároky kupujúceho zo záruky
1. Pre odstránenie vád má kupujúci k dispozícii
celosvetovú
sieť
servisných
dielní
MAN
Nutzfahrzeuge AG a zmluvné servisné dielne
predávajúceho, ktoré vykonávajú záručné opravy
vozidiel MAN.
2. Odstránenie vád vykoná predávajúci bezplatne
výmenou alebo opravou vadných dielov. Vymenené
súčiastky sa stanú vlastníctvom predávajúceho.
Ak v dôsledku odstránenia vady/vád vznikne nutnosť
vykonať výrobcom predpísanú údržbu, všetky
náklady na jej vykonanie hradí predávajúci.
3. Na odstránenie faktických vád súčiastok
namontovaných pri odstránení faktických vád
si môže kupujúci až do uplynutia premlčacej lehoty
predmetu kúpy uplatniť nároky z faktických vád na
základe kúpnej zmluvy.

ktorý sa pri takých vadách obvykle montuje,
obmedzuje sa nárok na montáž takého náhradného
agregátu, vrátane nákladov na demontáž a montáž.
O spôsobe odstránenie vady rozhoduje príslušný
predávajúci podľa technických požiadaviek.
5. Ak vadu nie je možné odstrániť alebo sú ďalšie
pokusy o dodatočné odstránenie vady neprijateľné,
je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy
alebo požadovať zníženie kúpnej ceny, nemá však
nárok na dodanie náhradného predmetu kúpy.
6. Náhrada ušlého zisku za dobu odstraňovania
vady/vád predmetu kúpy je vylúčená.
7.
Po
dobu
odstraňovania
vád
vozidla
nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu
náhradné vozidlo ani nahradiť náklady spojené so
zabezpečením náhradného vozidla.
8. V prípade vady na nadstavbe, ktorá bola rovnako
predmetom kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný
uplatniť vadu/vady u výrobcu/dodávateľa nadstavby.
Podobne je kupujúci povinný uplatniť vadu/vady
pneumatík u výrobcu/ dodávateľa pneumatík.
V dôsledku tejto skutočnosti sú nadstavba
a pneumatiky zo záruky vylúčené.
IV. Obmedzenia a výluky zo záruky
1. Nárok zo zodpovednosti za vady zaniká, ak
a) kupujúci si neuplatni nárok zo zodpovednosti
za vady riadne a včas alebo
b) kupujúci bez zbytočného odkladu neumožní
odstránenie zistenej vady,
c) kupujúci s predmetom
neodborne alebo ho preťažuje,

kúpy

manipuluje

d) na predmete kúpy bola s vedomím kupujúceho
vykonaná oprava alebo údržba inou osobou než
predávajúcim autorizovanou servisnou dielňou alebo
servisnou dielňou predávajúceho,

4. Záručné plnenie zahrňuje odstránenie vád
opravou agregátov, resp. konštrukčných skupín
vozidla zahrnutých do záruky podľa tabuľky č. 2
týchto záručných podmienok. Pokiaľ náklady
na opravu prekročia hodnotu náhradného agregátu,

Aktualizované 07/2019
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e) do predmetu kúpy boli namontované diely,
ktorých použitie nebolo predávajúcim schválené,
alebo bol predmet kúpy upravený spôsobom, ktorý
predávajúci neschválil alebo
f) kupujúci nedodržal návod k obsluhe predmetu
kúpy
a
nevykonával
údržbu
predpísanú
predávajúcim.
2. Predávajúci nezodpovedá za faktické vady
predmetu
kúpy
vzniknuté
po
prechode
nebezpečenstva škody na predmete kúpy na
kupujúceho, ktoré vznikli v najmä dôsledku:
a) zásahu mechanickej sily zvonku alebo,
b) nedodržania návodu na prevádzku alebo
c) zanedbania predpísaných údržbových prác alebo
pri neodbornom prevedení údržbových prác alebo
d) neodborne zmenených/upravených dieloch alebo
súčiastkach alebo e) nesprávneho spôsobu jazdy
alebo
f) dopravných nehôd alebo
g) upchatia alebo znečistenia palivových potrubí
alebo filtrov.
3. Záruka za vady / rozšírená záruka / neplatí, pokiaľ
vada vznikla:
a) v dôsledku nehody, t.j. udalosti, ktorá pôsobí
bezprostredne zvonka, náhle, mechanickým násilím;
b) v dôsledku
alebo výbuchu;

úmyselného

konania,

požiaru

c) pôsobením vyššej moci, v dôsledku stavu
vozovky, chovania vodiča v priebehu jazdy
alebo poveternostných podmienok;
d) zavinením treťou osobou, napr. výrobcom alebo
dodávateľom, na základe zmluvy o oprave alebo
iných dohôd;
e) v dôsledku účasti na akciách závodného typu
alebo s nimi súvisiacich cvičných jazdách;
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f) vznikla v dôsledku vystavenia vozidla vyššiemu
zaťaženiu náprav alebo ťažného zariadenia,
než stanoví MAN ako prípustné;
g) v dôsledku použitia nevhodných mazív
či prevádzkových látok; pričom za nevhodné mazivá
a
prevádzkové
látky
sa
považujú
tie,
ktoré nezodpovedajú normám MAN pre prevádzkové
látky;
h) v dôsledku zmeny pôvodnej konštrukcie
motorového vozidla (napr. tuning) alebo montáže
cudzích súčasti alebo súčasti príslušenstva,
ktoré nie sú schválené firmou MAN;
i) v dôsledku akejkoľvek manipulácie s počítadlom
kilometrov alebo tachografom a počítadlom
prevádzkových hodín;
j) vznikla v dôsledku použitia veci zjavne vyžadujúcej
opravu, ibaže by vzniknuté vady preukázateľne
nesúviseli s potrebou takej opravy alebo by táto vec
v dobe vzniku vady bola núdzovo opravená
so súhlasom predávajúceho
k) vada vznikla v dôsledku nedodržania pokynov
spoločnosti MAN v návode k obsluhe motorového
vozidla
l) vada vznikla preto, že
bez meškania ohlásené a
nebolopristavené k oprave;

iné vady neboli
motorové vozidlo

m) vada vznikla preto, že bol predmet kúpy
modifikovaný alebo
zapečatenia alebo
iné
nastavenia vykonané výrobcom alebo predávajúcim
alebo ich dodávateľmi boli porušené;
n) rozšírená záruka sa nevzťahuje na vady,
ktoré vzniknú preto, že na vozidle bola v priebehu
rozšírenej
záruky
vykonaná
údržba,
ktorá nie je predpísaná výrobcom alebo neboli
použité originálne náhradné diely MAN.
4. V rámci záručného plnenia sa neuspokojujú
nasledovné náklady:
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a) náklady na testovacie, meracie a zoraďovacie
práce, pokiaľ nevzniknú v súvislosti s vadou,
na ktorú sa vzťahuje záruka, resp. kúpna záruka;
b) náhrada súvisiacich nákladov, obzvlášť nákladov
na vypostenie a odtiahnutie vozidla;
c) náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so vznikom
vady,
napr.
náklady
za
nocľah,
telefón,
sprostredkovanie pomoci, stravné, prerušenie
dopravy, bežné pokuty, strata a pokazenie tovaru
(nákladu) nemôžu byť uznané a nahradené;
d) náklady na leteckou prepravu;
e) náklady na opravy v iných než autorizovaných
dielňach MAN;
f) náklady za oleje a iné kvapaliny, pokiaľ nie sú
vynaložené v súvislosti s vadou;
g) ďalšie náklady, finančné straty (vrátane straty
zisku, príjmov a očakávaných úspor);
h) náhrada nákladov za následné škody;
i) náklady, ktoré vzniknú preto, že nadstavba alebo
iné zariadenie bráni vykonaniu prác na vozidle;
to neplatí v prípadoch, kedy nadstavba alebo
zariadenie bolo namontované spoločnosťou MAN
Truck & Bus AG alebo ich dcérskou spoločnosťou;
j) náklady na všetky materiály, ktoré sú potrebné
pri údržbe a v prípade opotrebenia, napr. oleje,
mazacie tuky, tesnenia, hydraulické kvapaliny, filtre,
patróny, resp. granulát do vysúšačov vzduchu atd.,
ktoré sú uvedené v prílohe týchto záručných
podmienok.
5. Predávajúci je oprávnený výkon odmietnuť, pokiaľ
neboli dodržané servisné intervaly alebo použité
prevádzkové látky predpísané firmou MAN, resp.
neboli použité originálne náhradné diely MAN
a následkom toho vznikla vada.
6. Náklady na odstránenie faktických vád na rádiách,
rádiových zariadeniach či elektronických prídavných
prístrojoch preberá MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
jedine vtedy, pokiaľ tieto zariadenia boli
namontované z výroby.
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7. Záruka sa neposkytuje na vady spôsobené
bežným opotrebením predmetu kúpy. Záruka
sa taktiež neposkytuje na diely podliehajúce
bežnému opotrebeniu uvedené v tabuľke č. 1
a na diely vylúčené zo záruky uvedené v tabuľke č. 2
týchto záručných podmienok.
8. Záruka sa taktiež nevzťahuje na výrobky,
ktoré neboli kúpené u predávajúceho.

V. Ostatné podmienky záruky
Zmenou vlastníctva predmetu kúpy zostávajú nároky
na odstránenie vád nedotknuté.

VI. Povinnosti kupujúceho
1. Pri zistení, resp. podozrení na vadu musí kupujúci
ihneď, v prípade potreby tiež telefonicky, ohlásiť tuto
vadu predávajúcemu alebo podniku zaradenému do
autorizovanej servisnej siete MAN.
2. Nárok zo zodpovednosti za vady predmetu kúpy
musí byť uplatnený písomne, a to bez zbytočného
odkladu, kedy kupujúci vadu zistil alebo pri náležitej
starostlivosti mohol zistiť, najneskoršie však
do uplynutia záručnej doby. Kupujúci je povinný
pri
uplatnení
vady predložiť
a
odovzdať
predávajúcemu
všetky
s
predmetom
kúpy
poskytnuté plnenia (Dôkaz o údržbe a pod.). Popis
prejavov vady, ktorá je uplatňovaná, musí byť
zaznamenaný písomne.
3. Nároky na odstránenie faktických vád si môže
kupujúci uplatniť u predávajúceho alebo u iných
subjektov, ktoré výrobca alebo predávajúci uznal
na servis predmetu kúpy; v prípade uplatňovania
si nároku u takýchto subjektov musí kupujúci túto
skutočnosť ihneď oznámiť predávajúcemu.
4. Ak sa predmet kúpy stane neschopným
prevádzky z dôvodu faktickej vady, musí sa kupujúci
obrátiť
na
pohotovostnú
servisnú
dielňu,
autorizovanú predávajúcim na servis predmetu kúpy,
ktorá je najbližšie k miestu predmetu kúpy
neschopného prevádzky. Táto servisná dielňa
rozhodne, či vada bude odstránená ne mieste
alebo v inej servisnej dielni.
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5. Náklady na odtiahnutie predmetu
do servisnej dielne hradí kupujúci.

kúpy

6. Predávajúcemu zostáva vyhradené právo prevziať
motorové vozidlo alebo odkázať
kupujúceho, resp. oprávneného na inú vhodnú
odbornú osobu.
7. V prípade, ak sa na predmete kúpy vyskytne
vada, je kupujúci pri uplatňovaní nárokov
zo zodpovednosti za vady povinný predložiť
predávajúcemu Client Check alebo záručný preukaz
a
servisnú
knižku
motorového
vozidla,
na ktorom sa vada vyskytla.
8. Kupujúci je povinný vyvarovať sa akýchkoľvek
zásahov
či
iného
ovplyvňovania
počítadla
kilometrov.
9. Každú poruchu alebo výmenu počítadla
kilometrov je kupujúci povinný bezodkladne písomne
ohlásiť predávajúcemu s uvedením aktuálneho stavu
najazdených kilometrov.
10. V prípade nesplnenia povinností kupujúceho
uvedených pod bodmi 1 až 9 tohto článku,
nie je predávajúci povinný poskytnúť záručné
plnenia.

VII. Bežné opotrebenie a údržba
1. Bežné opotrebenie a údržba vozidla prebiehajú
v rôznych časových intervaloch a sú závislé
od počtu najazdených kilometrov, geografických
a klimatických podmienkach, stavu vozoviek
a spôsobu jazdy, jazdným chovaním vodiča atď.
2. Tieto podmienky ovplyvňujú do značnej miery
životnosť príslušných súčastí vozidla.
3. Údržbou sa rozumie
a "neplánovaná údržba".

"plánovaná

údržba"

4.
Plánovaná
údržba
(servis/prehliadky)
sa vykonávajú na báze plynutia času a počtu
najazdených kilometrov a zahrňuje výmenu
materiálov, u ktorých je možné potrebu výmeny
vopred určiť, napr. oleje a filtre.
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5. Neplánovaná údržba zahrnuje výmenu materiálov,
ktoré vykazujú rovnaký stupeň opotrebenia
v závislosti na používaní, resp. účelu používania
vozidla. V rámci pravidelného servisu sa pre také
materiály plánujú prehliadky, ale nie výmeny.
6. Ak popri prehliadke nie je zistená žiadna vada,
ale je potrebná výmena kvôli opotrebeniu, považuje
sa príslušná oprava za neplánovanú údržbu. V tomto
prípade, ale nevzniká nárok na plnenie zo záruky/
rozšírenej záruky.
7. Pre zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti
a prevádzkyschopnosti je kupujúci povinný
zabezpečiť, aby akákoľvek údržba a kontroly boli
vykonávané podľa platných predpisov MAN a podľa
plánu údržby, ktorý je uvedený v návode na údržbu.

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto záručných
podmienok neúčinné, zostáva tým účinnosť
ostatných ustanovení nedotknutá.
2. V prípade, ak predávajúci poruší kúpnu zmluvu
tým, že sa na predmete kúpy vyskytne zodpovedá
a kupujúcemu vznikne z tohto dôvodu škoda,
je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú
pokutu vo výške 1.000,- Sk.
3. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim
a kupujúcim vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto
záručných podmienok, v kúpnej zmluve a v týchto
záručných podmienkach neupravené, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení platnom v Slovenskej
republike. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru na vzťahy medzi
stranami je vylúčené.
4. Tabuľka č. 1 v ktorej sú uvedené diely,
na ktoré sa nevzťahuje záruka a tabuľka č. 2,
v ktorej sa uvádzajú súčasti, ktoré sú zahrnuté
do záruky a ktoré sú vylúčené zo záruky, tvoria
neoddeliteľnú súčasť týchto záručných podmienok.
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Tabuľka č:1

Tabuľka č. 2

Príklady dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu, sú
súčasťou údržby, ale

2.1 Súčasti celého vozidla
A = zahrnuté I N = vylúčené zo záruky

nevzťahuje sa na ne záruka :
A MOTOR
FILTER CHLADIACEJ KVAPALINY
OLEJOVÝ FILTER
PALIVOVÝ FILTER

N ODVZDUŠŇOVACIE PÚZDRO S FILTROM
N ODVZDUŠŇOVACÍ FILTER

VZDUCHOVÝ FILTER

N KLINOVÝ
MOTORA

ODVZDUŠŇOVACÍ FILTER VODNÝ FILTER

N KLINOVÝ REMEŇ VODNEJ PUMPY A ALTERNÁTORA

FILTER KÚRENIA

N KLINOVÝ REMEŇ ALTERNÁTORA

FILTER VYSÚŠAČA VZDUCHU FILTRAČNEJ PATRÓNY

N KLINOVÝ REMEŇ VZDUCHOVÉHO KOMPRESORA

HNACÍ REMEŇ

N KLINOVÝ REMEŇ VODNEJ PUMPY

SPOJKA (UNÁŠACÍ KOTÚČ)

N KLINOVÝ REMEŇ VZDUCHOVÉHO KOMPRESORA

ŽIAROVKY

N ALTERNÁTORA A KLINOVÝ REMEŇ VENTILÁTORA

LIŠTY STERAČOV

N KLINOVÝ REMEŇ I KLINOVÝ REBROVANÝ REMEŇ PRE
HYDRAULICKÉ ČERPADLO

BRZDOVÉ OBLOŽENIE
BRZDOVÉ KOTÚČE

REMEŇ I

KLINOVÝ

REBROVANÝ

REMEŇ

N KLINOVÝ REMEŇ KOMPRESORA CHLADIACEHO MÉDIA
N KLINOVÝ REMEŇ

OLEJE,
MAZIVÁ
SPOJKOVÁ KVAPALINA BRZDOVÁ KAPALINA KVAPALINA
HGS

N VLOŽKA OLEJOVÉHO FILTRA I VLOŽKA FILTRA
N PATRÓNA OLEJOVÉHO FILTRA
A VODNÁ PUMPA

MAZACIE TUKY,

N FILTRAČNÁ PATRÓNA HYDRO VENTILÁTORA

TESNENIE

N VLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRA OLEJOVEJ VANE

CHLADIACA KVAPALINA

N VLOŽKA SUCHÉHO VZDUCHOVÉHO FILTRA

BRZDOVÉ BUBNY ( * ) Súčasti celého vozidla

N VÝMENNÝ PALIVOVÝ FILTER I PATRÓNA
N PREDFILTER PALIVOVEJ SÚSTAVY
A ELEKTRICKÝ SYSTÉM, UKAZOVATELE
N ŽIAROVKY SVETIEL
A SVETLOMETY
N ŽIAROVKY PRE SPÍNAČE A TLAČÍTKA
N LIŠTA STIERAČA
N LIŠTA STIERAČA SVETLOMETU
N SPOJKA
A PREVODOVKA
A NÁPRAVY
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A PODVOZOK

N VODNÁ PUMPA

N PNEUMATIKY

N FILTRAČNÁ PATRÓNA HYDRO VENTILÁTORA

N VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE

NVLOŽKA VZDUCHOVÉHO FILTRA OLEJOVEJ VANE

A BRZDY

N VLOŽKA SUCHÉHO VZDUCHOVÉHO FILTRA

A VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

N VÝMENNÝ PALIVOVÝ FILTER I PATRÓNA

N BRZDOVÉ OBLOŽENIA

N PREDFILTER PALIVOVEJ SÚSTAVY

NBRZDOVÁ ČEĽUSŤ S OBLOŽENÍM

N ELEKTRICKÝ SYSTÉM, UKAZOVATELE

N BRZDOVÉ OBLOŽENIE KOTÚČOVEJ BRZDY

N ŽIAROVKY SVETIEL I SVETLOMETY

N NADSTAVBA NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU, VOZIDLO NA
ODVOZ ODPADU,

N ŽIAROVKY PRE SPÍNAČE A TLAČÍTKA

N VÝMENNÁ NADSTAVBA

N LIŠTA STIERAČA
N LIŠTA STIERAČA SVETLOMETU

N NADSTAVBA AUTOBUSU (VYLÚČENÉ PRI NÁKLADNÝCH
AUTOMOBILOCH)

N SPOJKA

N NADSTAVBA AUTOBUSU (ZAHRNUTÉ PRI AUTOBUSOCH)
A PREVODOVKA
2.2 Súčasti hnacieho ústrojenstva :

A NÁPRAVY

A = zahrnuté I N = vylúčené zo záruky

N PODVOZOK
N PNEUMATIKY

A SILOVÉ ČASTI MOTORA

N VYVAŽOVACIE ZÁVAŽIE

N ODVZDUŠŇOVACIE PÚZDRO S FILTROM

N BRZDY, VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

N ODVZDUŠŇOVACÍ FILTER

NBRZDOVÉ OBLOŽENIA

N KLINOVÝ
MOTORA

REMEŇ I

KLINOVÝ

REBROVANÝ

REMEŇ

N KLINOVÝ REMEŇ VODNEJ PUMPY A ALTERNÁTORA

N BRZDOVÁ ČEĽUSŤ S OBLOŽENÍM
N BRZDOVÉ OBLOŽENIE KOTÚČOVEJ BRZDY

N KLINOVÝ REMEŇ ALTERNÁTORA

N NADSTAVBA NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU, VOZIDLO NA
ODVOZ ODPADU,

N KLINOVÝ REMEŇ VZDUCHOVÉHO KOMPRESORA

N VÝMENNÁ NADSTAVBA

N KLINOVÝ REMEŇ VODNEJ PUMPY

N NADSTAVBA AUTOBUSU (VYLÚČENÉ PRI NÁKLADNÝCH
AUTOMOBILOCH)

N KLINOVÝ REMEŇ VZDUCHOVÉHO KOMPRESORA

N NADSTAVBA AUTOBUSU (ZAHRNUTÉ PRI AUTOBUSOCH)

N KLINOVÝ REMEŇ ALTERNÁTORA
N KLINOVÝ REMEŇ VENTILÁTORA
N KLINOVÝ REMEŇ I KLINOVÝ REBROVANÝ REMEŇ PRE
HYDRAULICKÉ ČERPADLO
N KLINOVÝ REMEŇ KOMPRESORA CHLADIACEHO MÉDIA
N KLINOVÝ REMEŇ
N VLOŽKA OLEJOVÉHO FILTRA I VLOŽKA FILTRA
N PATRÓNA OLEJOVÉHO FILTRA
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