PODMIENKY AKCIE „GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY“
Spoločnosť AUTO DISKONT s.r.o., IČO 35 899 620, so sídlom Šenkvická cesta 14/F, Pezinok (ďalej
len „predávajúci“) poskytuje svojim zákazníkom tzv. „garanciu najnižšej ceny“, a to za podmienok
stanovených nižšie.

I. V prípade, že zákazník (ďalej len „kupujúci“) po uzatvorení kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorej
predmetom je predaj motorového vozidla, ktoré je špecifikované v kúpnej zmluve (ďalej len
„automobil“) predloží predávajúcemu konkurenčnú ponuku na kúpu motorového vozidla
rovnakého s automobilom, a to za kúpnu cenu nižšiu ako kúpna cena automobilu dohodnutá v kúpnej
zmluve s predávajúcim („konkurenčná ponuka“), predávajúci vyplatí kupujúcemu rozdiel medzi
kúpnou cenou automobilu a cenou motorového vozidla deklarovanou v konkurenčnej ponuke.

II. Konkurenčná ponuka musí súčasne spĺňať nasledujúce podmienky:
a) musí ísť o konkurenčnú ponuku od osoby, ktorá podniká v SR riadnym spôsobom na základe
príslušného verejnoprávneho oprávnenia, ktorá sa v rámci svojho predmetu podnikania
zaoberá najmä nákupom a predajom ojazdených motorových vozidiel, je registrovaná ako
platca DPH a ktorej ponuka motorových vozidiel v okamihu uplatnenia konkurenčnej ponuky zahŕňa
najmenej 100ks motorových vozidiel;
b) musí mať písomnú formu; písomná forma je zachovaná za predpokladu, že je ponuka
zabezpečená podpisom a pečiatkou osoby oprávnenej konať za subjekt uvedený v písm. II
a);

c) konkurenčná ponuka musí byť aktuálna nesmie byť staršia ako 2 mesiace pred kúpou automobilu a
zároveň vozidlo špecifikované v konkurenčnej ponuke musí byť v okamihu jej uplatnenia
u predávajúceho reálne k dispozícii na uzatvorenie kúpnej zmluvy;
d) vozidlo špecifikované v konkurenčnej ponuke musí byť vykúpené v SR a musí byť rovnaké

ako automobil, pričom za rovnaké vozidlo je považované také vozidlo, ktoré je
rovnakej továrenskej značky, modelu, roku výroby, motoru, prevedenie karosérie, má rovnaký
pohon kolies a rovnaký stav tachometra s automobilom s prípustnou odchýlkou 5 000
km (súčasťou konkurenčnej ponuky musí byť doloženie certifikátu kontroly stavu
tachometra Cebia) a podstatne rovnaký technický stav ako automobil,

III. Garanciu najnižšej ceny je zo strany kupujúceho možné uplatniť iba v prípade, že dôjde
k súčasnému splneniu nasledujúcich podmienok:
a) kúpna cena automobilu predstavuje podľa kúpnej zmluvy viac ako 2 800 Eur vrátane DPH a táto
musí byť zaplatená v plnej výške,
b) kupujúci nie je právnickou osobou,
c) kupujúci predloží predávajúcemu konkurenčnú ponuku v lehote 7 kalendárnych dní od
prevzatia automobilu v rovnakej prevádzke, v ktorej k prevzatiu automobilu došlo.

IV. Garanciu najnižšej ceny nie je možné kombinovať s inými prebiehajúcimi akciami.

V. Akcia platí od 6.8.2013 až do odvolania. Predávajúci si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek
ukončiť, predĺžiť, skrátiť, prerušiť či zmeniť jej podmienky. Ukončenie, predĺženie, skrátenie,
prerušenie akcie alebo zmenu jej podmienok predávajúci zverejní na internetových stránkach
www.autodiskont.sk.

