VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ
PODMIENKY
SPOLOČNOSTI LUCKY
AUTO S.R.O.
PRE VÝKUP OJAZDENÝCH
MOTOROVÝCH VOZIDIEL

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre
výkup motorových vozidiel (ďalej len „VOP“)
upravujú práva a povinnosti v právnych vzťahoch,
ktoré vznikajú medzi spoločnosťou a LUCKY AUTO
s.r.o. so sídlom Jelenecká 45/A, NITRA 949 01, na
strane
kupujúceho
(ďalej
len
„Kupujúci“)
a záujemcami o predaj motorových vozidiel (ďalej
len „Predávajúci“) pri predaji a kúpe Kupujúcim
vykupovaných ojazdených motorových vozidiel
Predávajúceho (ďalej len „voMV“).
1.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej
kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim
a Kupujúcim pri predaji voMV. V prípade, ak VOP
obsahujú ustanovenia odlišné od kúpnej zmluvy,
majú ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred
ustanoveniami VOP. Na platnosť a účinnosť od
VOP odlišných alebo dodatočných podmienok
dohodnutých Predávajúcim a Kupujúcim v kúpnej
zmluve sa vyžaduje ich písomná forma.
1.3. Kupujúci je obchodná spoločnosť vykonávajúca
podnikateľskú činnosť v oblasti predaja a výkupu
voMV, pričom túto činnosť vykonáva vo vlastnom
mene, na vlastný účet, na vlastné podnikateľské
v jednotlivých

odborného pracovníka
obhliadka“).

(ďalej

len

„Technická

2.2. Po vykonaní Technickej obhliadky, servisný
pracovník
Kupujúceho
oboznámi
budúceho
predávajúceho so závermi zistenými v Technickej
prehliadke vzťahujúce sa na ponúkané voMV
a/alebo
jeho
príslušenstva
budúceho
predávajúceho. Kupujúci určí hodnotu ponúkaného
voMV
a jeho
príslušenstva
prostredníctvom
výpočtového programu a podľa záverov Technickej

I. Úvodné ustanovenia

riziko.
1.4. Predávajúcim

predávajúceho prostredníctvom ním povereného

prípadoch sa

rozumie každá osoba, t.j. fyzická osoba –
nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľ alebo
právnická osoba, ktorá je predávajúcim voMV
a/alebo jeho príslušenstva a ktorá vo vlastnom
mene a na svoj účet uzatvára s Kupujúcim kúpnu
zmluvu.
II. Stanovenie Kúpnej ceny a uzavretie kúpnej
zmluvy
2.1. Záujemca o predaj svojho voMV je oprávnený
ponúknuť Kupujúcemu na odkúpenie voMV v jeho
vlastníctve v priestoroch prevádzok Kupujúceho.
V prípade prejaveného záujmu zo strany budúceho
Kupujúceho o potenciálnu kúpu voMV budúceho
predávajúceho,
vykoná
Kupujúci
technickú
obhliadku voMV a jeho príslušenstva budúceho

obhliadky.
2.3. Kupujúci po zistení hodnoty voMV a jeho
príslušenstva podľa predchádzajúcich bodov VOP
predloží budúcemu predávajúcemu návrh výšky
kúpnej ceny, za ktorú je príslušné voMV a/alebo
jeho
príslušenstvo
ochotný
od
budúceho
predávajúceho kúpiť (ďalej len „Kúpna cena“).
2.4. V prípade, že budúci predávajúci s navrhnutou
Kúpnou cenou Kupujúceho súhlasí, spíše poverený
pracovník Kupujúceho s dotknutým budúcim
predávajúcim Kúpnu zmluvu, v ktorej musia byť
uvedené Kupujúcim požadované údaje, a to
minimálne v rozsahu špecifikácie: osoby budúceho
predávajúceho, konkrétneho druhu, typu, značky,
farby voMV, záverov zo Technickej prehliadky
vrátane
stavu
tachometra,
zistených
vád
a poškodení (ďalej len „Kúpna zmluva“).
2.5. Budúci predávajúci nadobudne

status

Predávajúceho okamihom platného uzavretia
Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za
uzatvorenú okamihom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami. Kúpna zmluva sa uzatvára
a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa budú
spravovať právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.
III. Predmet Kúpnej zmluvy a predmet kúpy
3.1. Kúpna zmluva obsahuje identifikačné údaje
zmluvných strán, presnú špecifikáciu voMV a/alebo
jeho príslušenstva, zisteného stavu voMV po
Technickej obhliadke, dohodnutú Kúpnu cenu a
platobné podmienky, čas odovzdania voMV a ďalšie
dojednania, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.
Okrem uvedeného musia byť v Kúpnej zmluve
uvedené aj požadované identifikačné údaje
Predávajúceho, t.j. predovšetkým pri fyzickej osobe
- nepodnikateľovi meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, pri
fyzickej osobe – podnikateľovi meno a priezvisko,
dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ/IČ DPH,
adresa trvalého pobytu a prípadne aj miesta

podnikania a špecifikácia registrácie v príslušnom

voMV a/alebo jeho príslušenstva považuje dátum

registri podnikateľov, a pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH,

podpísania protokolu.
5.3. Predávajúci je povinný do 5 pracovných dní odo

špecifikácia
registrácie
v príslušnom
registri
podnikateľov a identifikácia osoby oprávnenej konať

dňa
uzatvorenia
Kúpnej
zmluvy
oznámiť
príslušnému Dopravnému inšpektorátu PZ SR

a podpisovať za danú právnickú osobu.
3.2. Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod

zmenu vlastníckeho práva Predávajúceho k voMV
na Kupujúceho a oznámiť túto skutočnosť

vlastníckeho práva k jednotlivo určenému voMV
a/alebo jeho príslušenstvu z Predávajúceho na

Kupujúcemu formou zaslania/odovzdania odhlášky
voMV
potvrdenej
príslušným
Dopravným

Kupujúceho a úprava vzájomných práv a povinností
zmluvných strán. Predmetom kúpy je voMV a/alebo

inšpektorátom spolu s originálmi všetkých dokladov,
ktoré sú potrebné na prevádzku a užívanie voMV,

jeho príslušenstvo uvedené v Kúpnej zmluve.
3.3. Predávajúci sa podpisom Kúpnej zmluvy

najmä osvedčenia o evidencii voMV. Kupujúci
následne zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu voMV

zaväzuje odovzdať Kupujúcemu príslušné voMV
a/alebo jeho príslušenstvo a previesť na

do 5 pracovných dní odo dňa doručenia potvrdenej
odhlášky voMV a všetkých dokladov v zmysle

Kupujúceho vlastnícke právo k príslušnému voMV
a/alebo
jeho
príslušenstvu
za
podmienok

predchádzajúcej vety.
VI. Prehlásenie Predávajúceho

dohodnutých v Kúpnej zmluve a VOP. Kupujúci sa
zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu

6.1. Predávajúci prehlasuje a ručí Kupujúcemu, že:
6.1.1. voMV a/alebo jeho príslušenstvo sú spôsobilé

Kúpnu cenu a príslušné voMV a/alebo jeho
príslušenstvo na vyzvanie Predávajúceho v mieste

na bežné a bezpečné užívanie a prevádzkovanie
v rámci cestnej premávky v súlade so stanovenými

plnenia riadne a včas prevziať.
IV. Kúpna cena a platobné podmienky

pravidlami a technickými normami;
6.1.2. voMV a/alebo jeho príslušenstvo nemá

4.1. Výška Kúpnej ceny je stanovená dohodou
zmluvných strán v Kúpnej zmluve. Lehota splatnosti

žiadne právne vady, teda najmä nie je zaťažený
záložným právom, nájomným alebo iným užívacím

Kúpnej ceny voMV je určená v závislosti na
dodržanie lehoty v zmysle bodu 5.3. VOP, ak sa

právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích
osôb;

zmluvné strany nedohodli inak. Zaplatením Kúpnej
ceny alebo jej akejkoľvek časti sa rozumie

6.1.3. proti nemu nie je vedené žiadne súdne alebo
správne konanie, z ktorého by hrozilo zabezpečenie

odpísanie dohodnutej platenej sumy z účtu
Kupujúceho alebo odovzdaním hotovostnej platby

jeho majetku, ani
exekučné konanie,

Predávajúcemu. Kúpna cena je stanovená ponukou
Kupujúceho v zmysle článku II. VOP.
V. Odovzdanie voMV a jeho príslušenstva,
miesto a čas plnenia

príslušenstvo (resp. vo všeobecnosti hnuteľný
majetok Predávajúceho) nie je v čase prevodu

5.1. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu voMV a jeho
príslušenstvo podľa Kúpnej zmluvy v mieste, ktorým

uvedený na súpise hnuteľných vecí vydanom
exekútorom. Predávajúci ďalej prehlasuje, že na

je určená prevádzkareň Kupujúceho, alebo inom
dohodnutom mieste (ďalej len „Miesto plnenia“), a to

jeho majetok nebol podaný návrh na začatie
konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a ani

najneskôr v deň určený v Kúpnej zmluve na základe
preberacieho protokolu, a to vrátane fotokópie

nie je v úpadku ani predĺžení podľa príslušných
platných právnych predpisov;

dokladov, ktoré sú potrebné na prevádzku a
užívanie voMV, najmä osvedčenia o evidencii voMV

6.1.4. voMV nebolo poškodené pri povodni, t.j.
voMV najmä nestálo dlhšiu dobu v zatopenom

( časť I a časť II), prípadne dokladu o emisnej
kontrole a dokladu o STK.

území, nebolo pod vodou, interiér nebol zanesený
blatom a nánosmi z povodní;

5.2. O dodaní a prevzatí voMV a/alebo jeho
príslušenstva spíšu zmluvné strany protokol,

6.1.5. stav tachometra voMV, tak ako je uvedený v
Kúpnej zmluve, zodpovedá skutočnému stavu

ktorého podpísaním obe zmluvné strany potvrdia
odovzdanie a prevzatie v ňom špecifikovaného

najazdených kilometrov, je presný a pravdivý a
Predávajúci nevykonal neoprávnenú manipuláciu s

voMV a/alebo jeho príslušenstva; v prípade
pochybností sa za dátum odovzdania a prevzatia

počítadlom kilometrov;

výkon rozhodnutia, alebo
že voMV a/alebo jeho

vlastníckeho práva postihnutý výkonom rozhodnutia
alebo exekučným záložným právom a nie je

6.1.6. voMV nepochádza z trestnej činnosti a voMV

Kupujúci uplatní nárok na zľavu z Kúpnej ceny, je

a/alebo jeho príslušenstvo nie sú predmetom
leasingového vzťahu podľa platnej, účinnej

Predávajúci
povinný
uhradiť
Kupujúcemu
požadovanú čiastku zľavy do 15 (pätnásť) dní odo

a neukončenej leasingovej zmluvy (právne vady);
6.1.7. v prípade, ak
voMV
a/alebo jeho

dňa doručenia výzvy na uplatnenie zľavy, inak bude
povinný Kupujúcemu zaplatiť popri zákonných

príslušenstvo
patrí
do
bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, Predávajúci prehlasuje,

úrokoch z omeškania zmluvnú pokutu vo výške
0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania;

že informoval
o zamýšľanom

svojho/svoju manžela/manželku
predaji voMV a/alebo jeho

zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
Kupujúceho na náhradu spôsobenej škody. Pri

príslušenstva podľa Kúpnej zmluvy a že tento/táto
s tým výslovne súhlasí.
6.2. Predávajúci podpisom Kúpnej zmluvy
potvrdzuje, že bol zo strany Kupujúceho riadne

omeškaní so zaplatením zľavy z Kúpnej ceny má
Kupujúci tiež právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.
VIII.
Prechod
vlastníckeho
práva
a nebezpečenstva škody

poučený a upozornený na právne dôsledky
preukázania nepravdivosti jeho vyššie uvedených

8.1. Vlastníkom voMV a/alebo jeho príslušenstva sa
Kupujúci stáva okamihom uzatvorenia Kúpnej

prehlásení, ako aj na možnosť naplnenia skutkovej
podstaty trestného činu podvodu podľa príslušných

zmluvy.
8.2. Nebezpečenstvo škody na voMV a/alebo jeho

ustanovení Trestného zákona v platnom znení.
Súčasne potvrdzuje, že preukázanie nepravdivosti

príslušenstva prechádza na Kupujúceho okamihom
prevzatia voMV a/alebo jeho príslušenstva

ktoréhokoľvek z jeho vyššie uvedených prehlásení
a záruk sa považuje za porušenie Kúpnej zmluvy

Kupujúcim.
IX. Zmluvné pokuty

podstatným spôsobom z jeho strany, ktoré
oprávňuje Kupujúceho od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
VII. Zodpovednosť za vady

9.1. Pokiaľ vyjde najavo, že voMV a/alebo jeho
príslušenstvo boli v čase predaja Kupujúcemu vo

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré malo

vlastníctve leasingovej spoločnosti alebo akejkoľvek
inej tretej osoby (ďalej len „pôvodný vlastník“),

voMV a/alebo jeho príslušenstvo v čase prechodu
nebezpečenstva škody na voMV a/alebo jeho

a/alebo vyjdú najavo akékoľvek iné skutočnosti,
ktoré sú v rozpore s ktorýmkoľvek prehlásením

príslušenstvo, aj keď sa vady stanú zjavné až po
tomto čase, a za vady týkajúce sa vymienených

Predávajúceho uvedeným v bode 6.1. VOP až
potom, ako Kupujúci v rámci svojej podnikateľskej

vlastností voMV a/alebo jeho príslušenstvo,
s výnimkou vád, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia

činnosti predá voMV a/alebo jeho príslušenstvo
ďalšej osobe ako novému vlastníkovi (ďalej len

kúpnej zmluvy vedel alebo musel vedieť (zjavné
vady).

„nový vlastník“), je Kupujúci oprávnený od
Predávajúceho požadovať zmluvnú pokutu v plnej

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota pre
podanie správy Predávajúcemu o vadách voMV

výške Kúpnej ceny voMV a/alebo jeho príslušenstva
uvedenej v Kúpnej zmluve (vrátane DPH) za

a/alebo jeho príslušenstva uvedená v § 428 ods. 1
Obchodného zákonníka v platnom znení sa

predpokladu splnenia aspoň jednej z nasledujúcich
podmienok:

predlžuje na lehotu šiestich mesiacov odo dňa, kedy
Kupujúci vadu zistil, najviac však dva roky odo dňa

9.1.1. Nový vlastník vydá voMV a/alebo jeho
príslušenstvo orgánom činným v trestnom,

prevzatia voMV
Kupujúcim, táto

a/alebo jeho príslušenstva
objektívna lehota sa však

exekučnom,
konkurznom
konaní
alebo
v reštrukturalizácii,
príp.
priamo
pôvodnému

nepoužije, ak pôjde o právnu vadu, kedy bude môcť
Kupujúci uplatniť vadu do šiestich mesiacov odo

vlastníkovi voMV a/alebo jeho príslušenstva alebo
bude voMV a/alebo jeho príslušenstvo odobrané

dňa, kedy Kupujúci vadu zistil, bez obmedzenia
najdlhšej objektívnej lehoty; ustanovenie § 428 ods.

orgánom
činným
v
trestnom,
exekučnom,
konkurznom konaní alebo v reštrukturalizácii;

1 písm. b) a c) sa nepoužije.
7.3. V prípade akejkoľvek vady voMV a/alebo jeho

9.1.2. medzi Kupujúcim a novým vlastníkom dôjde k
zrušeniu kúpnej zmluvy a Kupujúci vráti novému

príslušenstva, za ktorú Predávajúci zodpovedá,
bude mať Kupujúci právo podľa svojho uváženia,

vlastníkovi kúpnu cenu, za ktorú mu voMV a/alebo
jeho príslušenstvo sám predal.

buď požadovať zľavu z Kúpnej ceny, alebo bude
mať právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, ak

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
Kupujúceho na náhradu škody spôsobenej

porušením povinnosti, na ktorú sa táto zmluvná

strany. Písomnosť odoslaná jednou zo zmluvných

pokuta vzťahuje.
X. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

strán druhej zmluvnej strane doporučenou poštou
na adresu určenú podľa tohto bodu Kúpnej zmluvy

10.1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od
Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených zákonom

sa považuje za doručenú aj vtedy, ak nebude
prevzatá zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná,

a/alebo VOP. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto
od počiatku zrušuje. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

a to dňom, kedy bola uložená na pošte po
neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti

musí byť písomné, podpísané osobou oprávnenou
konať a podpisovať v mene a na účet konajúcej

určenej zmluvnej strane ako adresátovi.
11.3. Písomnosti súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo

zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od

s jej plnením si môžu zmluvné strany doručovať aj
prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu,

Kúpnej zmluvy zmluvnej strane, ktorej je určené.
10.2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy

pričom toto doručovanie sa bude pre potreby
Kúpnej zmluvy považovať za písomnú formu.

odstúpiť okrem dôvodov uvedených v bode 10.1.
VOP alebo v iných ustanoveniach týchto VOP tiež v

V prípade požiadavky zmluvnej strany, ktorá je
adresátom písomnosti zasielanej prostredníctvom

prípade, ak:
10.2.1. kedykoľvek, teda ak po predaji voMV

elektronickej pošty alebo faxu, na potvrdenie
autentickosti písomnej formy zasielanej písomnosti,

a/alebo jeho príslušenstvo Kupujúcim novému
vlastníkovi, vyjde najavo že ktorékoľvek z

je zmluvná strana, ktorá je odosielateľom dotknutej
písomnosti, povinná doručiť ju druhej zmluvnej

prehlásení Predávajúceho uvedené v bode 6.1.
VOP nie je pravdivým, bez ohľadu na to, či o tom

strane – adresátovi aj v riadnej písomnej forme
osobne, prostredníctvom pošty alebo kuriérskej

Predávajúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel
alebo nevedel,

služby.
11.4. V prípade, že niektoré z ustanovení Kúpnej

10.2.2. príslušný orgán verejnej moci z akýchkoľvek
dôvodov odmietne vykonať zmenu v evidencii

zmluvy alebo VOP je alebo bude v úplnosti alebo
čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné,

automobilov na Kupujúceho alebo nového vlastníka,
10.2.3. orgány činné v trestnom konaní zaistia

nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo
vykonateľnosti ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy

voMV a/alebo jeho príslušenstvo pre účely
preverenia, či voMV bolo/je predmetom trestného

a/alebo
VOP.
Neplatné,
neúčinné
alebo
nevykonateľné ustanovenie bude nahradené takým

činu, a to bez ohľadu na to, či o tom Predávajúci v
čase uzavretia Kúpnej zmluvy vedel alebo nevedel.
XI. Záverečné ustanovenia

platným,
účinným
alebo
vykonateľným
ustanovením, ktoré je podľa možnosti čím bližšie

zmluvy

hospodárskemu obsahu neplatného, neúčinného
alebo nevykonateľného ustanovenia Kúpnej zmluvy

prehlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil
s ustanoveniami Kúpnej zmluvy a VOP, pričom tieto

a/alebo VOP.
11.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek

vyjadrujú jeho skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu,
nepodpisuje ich v tiesni za nápadne nevýhodných

spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy sa budú v prvom
rade snažiť riešiť zmierom – dohodou. Pre prípad,

podmienok, súhlasí s ich obsahom a dikciou.
Predávajúci potvrdzuje, že mal dostatočný časový

ak by zmluvné strany nedospeli k zmieru, sa
zmluvné strany dohodli, že príslušným na

priestor oboznámiť sa s VOP a Kupujúci mu
výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť.

rozhodovanie
sporov
vyplývajúcich
a/alebo
súvisiacich je Obchodný rozhodcovský súd,

11.2. Zmluvné strany si budú písomnosti súvisiace
s Kúpnou zmluvou alebo s jej plnením doručovať na

Panenská 8, 811 03 Bratislava, a to podľa jeho
pravidiel a platných právnych predpisov. Zmluvné

adresy uvedené v úvode Kúpnej zmluvy. Ak by
zmluvná strana požadovala doručovanie písomností

strany sa zaväzujú, že sa rozhodnutiu vydanému
v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto

na inú adresu ako na adresu uvedenú v úvode
Kúpnej zmluvy, musí to dotknutá zmluvná strana

rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné
a konečné.

druhej
zmluvnej
strane
písomne
oznámiť
a písomnosti odoslané po takomto oznámení novej

11.6. Predávajúci ako dotknutá osoba v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013

adresy mu musí už druhá zmluvná strana doručovať
na novú jej oznámenú adresu dotknutej zmluvnej

Z.z., udeľuje podpisom Kúpnej zmluvy Kupujúcemu
a pri
predaji
motorových
vozidiel
s
ním

11.1.

Predávajúci

podpisom

Kúpnej

spolupracujúcim

osobám

dobrovoľný

výslovný

písomný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov (v rozsahu poskytnutom v Kúpnej zmluve/v
súvislosti s Kúpnou zmluvou, najmä titul, meno,
priezvisko, rodné číslo, adresa pobytu, telefónne
číslo, e-mail) v jeho informačnom systéme.
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu súhlas na
vyhotovenie kópie občianskeho preukazu, alebo
iného osobného dokladu v súlade so zákonom č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení, pre účely evidencie Predávajúceho
v informačnom
zabezpečenia

systéme
Kupujúceho,
a
zmeny vlastníka v evidencii

motorových vozidiel. Predávajúci udeľuje súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov na dobu
neurčitú, na účely evidencie zákazníkov produktov
Kupujúceho, na marketingové účely, pre projekty
prieskumov trhu, mienky a spokojnosti zákazníkov,
pre
potreby
komunikácie
prostredníctvom
poštového styku s dotknutou osobou a na účely
oboznamovania Predávajúceho s aktuálnymi
ponukami súvisiacimi s výkonom podnikateľskej
činnosti Kupujúceho
11.7. Kúpna zmluva môže byť zmenená alebo
doplnená na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán výlučne formou vzostupne očíslovaného
písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami na jednej listine, inak sú jej zmeny
a doplnky neplatné.
11.8. Kupujúci si vyhradzuje právo na zmenu
a/alebo doplnenie VOP, pričom ním upravené
znenie VOP sa stáva pre Predávajúceho záväzným
okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke
Kupujúceho www.luckyauto.sk.
11.9. Toto znenie VOP je účinné od 01.09.2014.

Podpis.:________________________________

