PODMÍNKY AKCE „GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY“
Společnost AUTO DISKONT s.r.o., IČ 27215733, se sídlem Černovická 1183/38, Brno (dále jen
„prodávající“) poskytuje svým zákazníkům tzv. „garanci nejnižší ceny“, a to za podmínek stanovených
níže.
I.

V případě, že zákazník (dále jen „kupující“) po uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, jejímž
předmětem je prodej motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen
„automobil“) předloží prodávajícímu konkurenční nabídku k prodeji motorového vozidla
shodného s automobilem, a to za kupní cenu nižší než kupní cena automobilu sjednaná v kupní
smlouvě s prodávajícím („konkurenční nabídka“), prodávající vyplatí kupujícímu rozdíl mezi
kupní cenou automobilu a cenou motorového vozidla deklarovanou v konkurenční nabídce.

II.

Konkurenční nabídka musí současně splňovat následující podmínky:
a)

b)

c)

d)

III.

musí se jednat o nabídku osoby podnikající v ČR řádným způsobem na základě
příslušného veřejnoprávního oprávnění, která se v rámci svého předmětu podnikání
zabývá zejména nákupem a prodejem ojetých motorových vozidel, je registrována jako
plátce DPH a jejíž nabídka v okamžiku uplatnění konkurenční nabídky zahrnuje nejméně
100 motorových vozidel;
musí mít písemnou formu; písemná forma je zachována za předpokladu, že je nabídka
opatřena podpisem a razítkem osoby oprávněné jednat za subjekt uvedený po písm. II
a);
konkurenční nabídka musí být aktuální, tedy vozidlo specifikované v konkurenční
nabídce musí být v okamžiku jejího uplatnění reálně k dispozici k uzavření kupní
smlouvy;
vozidlo specifikované v konkurenční nabídce musí být vykoupeno v ČR a musí být shodné
s automobilem, přičemž za shodné vozidlo je považováno takové vozidlo, které je
totožné tovární značky, modelu, roku výroby, motoru, provedení karoserie, má totožný
pohon kol, dále shodný stav tachometru s automobilem s přípustnou odchylkou 5 000
km (součástí konkurenční nabídky musí být doložení certifikátu kontroly stavu
tachometru Cebia) a zásadně shodný technický stav jako automobil,

Garanci nejnižší ceny je ze strany kupujícího možné uplatnit, pouze pokud dojde k současnému
splnění následujících podmínek:
a)
b)
c)

kupní cena automobilu činí dle kupní smlouvy více než 70.000,- Kč včetně DPH,
kupující není právnickou osobou,
kupující předloží prodávajícímu konkurenční nabídku ve lhůtě 7 kalendářních dnů od
převzetí automobilu ve stejné provozovně, v níž k převzetí automobilu došlo,

IV.

Garanci nejnižší ceny nelze kombinovat s jinými probíhajícími akcemi.

V.

Akce platí od 6.8.2013 až do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit,
prodloužit, zkrátit, přerušit či změnit její podmínky. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení
akce nebo změnu jejích podmínek prodávající zveřejní na internetových stránkách
www.autodiskont.cz.

