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MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.  
 

Všeobecné obchodné podmienky pre ponuku, predaj a dodávku nových úžitkových automobilov MAN, 

vrátane všetkých jednotiek v nich obsiahnutých, ako aj pre ponuku, predaj a dodávku nových úžitkových 

automobilov MAN ako súprav xKD, originálnych dielov MAN, originálnych dielov MAN ecoline a 

originálneho príslušenstva MAN, vrátane poskytovania s tým súvisiacich doplnkových služieb    

 

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len ako „Podmienky“) sa 
vzťahujú na ponuku, predaj a dodanie nových úžitkových automobilov MAN 
(ďalej aj len ako „vozidlá MAN“) a všetkých jednotiek v nich obsiahnutých, ďalej 
na ponuku, predaj a dodanie nových úžitkových automobilov MAN ako súprav 
xKD, ako aj na ponuku a predaj originálnych dielov MAN, originálnych dielov 
MAN ecoline a originálneho príslušenstva MAN a poskytovania s tým 
súvisiacich doplnkových služieb (ďalej aj len ako „výrobky a služby MAN“) 
výrobcu MAN Truck & Bus SE, so sídlom Dachauer Strasse 667, 80995 
Mníchov, Spolková republika Nemecko, registračné číslo HRB 247520 (ďalej aj 
len ako „výrobky MAN“ alebo „tovar“) prostredníctvom importéra, spoločnosti 
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., so sídlom Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava, 
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka 
č. 16050/B, IČO: 35 733 209 (ďalej aj len ako „MTB SK“ a/alebo „Predávajúci“) 
kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi, t. j. ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy konajú 
v rámci svojho podnikania, a to či už ako právnické osoby alebo samostatne 
zárobkovo činné fyzické osoby (ďalej aj len ako „Kupujúci“). Predaj vozidiel MAN 
ako súpravy xKD znamená predaj rozložených vozidiel MAN najmä v stave 
celkom rozložené (CKD), čiastočne rozložené (SKD), ako nákladný automobil v 
boxe (TiB) alebo v stave podvozok v boxe (CiB). 

 

Prípadné dodacie a/alebo obchodné podmienky Kupujúceho nie sú pre ponuku, 
predaj a dodanie výrobkov, služieb a vozidiel MAN Predávajúcim, ani pre vznik 
právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim záväzné, a to ani vtedy, ak 
na nich Kupujúci akokoľvek v svojej objednávke odkazuje a Predávajúci 
výslovne neodmietol ich znenie. 

 
Závodom Predávajúceho sa pre účely predaja a dodania výrobkov, služieb 
a vozidiel MAN Predávajúcim rozumie sídlo Predávajúceho, ako aj všetky jeho 
prevádzky a prevádzkarne, ktoré prevádzkuje (ďalej aj len ako „závod 
Predávajúceho“ alebo „dodávateľský závod Predávajúceho“).  

 

I. Uzatvorenie zmluvy/prevod práv a povinností Kupujúceho 

1. Pokiaľ nie je v cenovej ponuke výslovne stanovené alebo dohodnuté inak, 
všetky ponuky Predávajúceho sú nezáväzné s tým, že Predávajúci ich má 
právo, až do ich potvrdenia, meniť. Kupujúci je však povinný pristúpiť 
k objednaniu výrobkov a služieb MAN podľa ponuky Predávajúceho 
najneskôr do 6 týždňov odo dňa cenovej ponuky Predávajúceho. Kúpna 
zmluva sa považuje za uzavretú, ak Predávajúci písomne potvrdí prijatie 
objednávky na kúpu špecifikovaného tovaru v uvedenej 6 týždňovej lehote 
alebo v nej Kupujúcim objednané výrobky a služby MAN dodá. Výslovne sa 
uvádza, že rozhodujúcim pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom 
je odplatné dodanie výrobkov a služieb MAN podľa objednávky Kupujúceho 
(ďalej aj len ako „Kúpna zmluva“), je písomné potvrdenie objednávky 
Kupujúceho Predávajúcim, resp. aj len faktické dodanie výrobkov a služieb 
MAN podľa objednávky Kupujúceho, a to aj len čiastočne. Všetky 
dojednania, ústne dohody, ich doplnenia alebo dodatky sú platné iba vtedy, 
ak ich Predávajúci potvrdil aj písomne.  

2. Akýkoľvek prenos, prevod alebo prechod práv a/alebo povinností 
Kupujúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podlieha predchádzajúcemu 
písomnému súhlasu Predávajúceho.  

 
II. Ceny 

1. Cena za zakúpené, resp. dodané výrobky a služby MAN je cenou ex works, 
bez zľavy z ceny a iných odpočtov. Akékoľvek iné dodatočné dohodnuté 
služby (napr. náklady na prevod, balenie, náklady na financovanie,) budú 
účtované ako dodatočné náklady. Kupujúci znáša colné, dopravné a iné 
obdobné, najmä administratívne poplatky.  

2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetky ceny sú uvádzané ako základné ceny 
bez dane z pridanej hodnoty, ako aj bez iných daní a/alebo poplatkov, ktoré 
sa kúpe výrobkov a služieb MAN aplikujú alebo prichádzajú do úvahy (ďalej 
aj len ako „daň z pridanej hodnoty alebo podobné dane“). Zákonne 
požadovaná daň z pridanej hodnoty alebo podobné dane sa účtujú navyše 
k základným cenám. Pokiaľ Kupujúci nie je podľa zákona povinný zaplatiť 
daň z pridanej hodnoty alebo podobné dane, je povinný to Predávajúcemu 
oznámiť už okamihom objednávky s tým, že požaduje pri dodávke použitie 
príslušný konkrétneho zákonného postupu, napr. prenesenie daňovej 
povinnosti, oslobodenie od dane, nulovú alebo zníženú sadzbu dane, 
neuplatnenie danie alebo podobný príslušný zákonný mechanizmus.  
Kupujúci je ohľadom uplatňovania dane z pridanej hodnoty alebo podobných 
daní, najmä však oslobodenia od nich, ich neuplatnenia, zníženia alebo 
prenosu a pod., ktoré pri dodávke tovarov a/alebo služieb žiada použiť,  
povinný poskytnúť Predávajúcemu maximálnu súčinnosť. Kupujúci odovzdá 
Predávajúcemu všetky platné a potrebné dokumenty, ktoré sa v tejto 
súvislosti požadujú, a to najneskôr do 14 dní od písomnej výzvy 
Predávajúceho na ich predloženie (napr. osvedčenia o výnimkách na 
dodávky, potvrdenie príchodu o dodávkach dodávaných do EÚ alebo 
vývozné doklady v prípade, ak sú relevantné). Ak sa na Predávajúceho 
vzťahuje povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty alebo podobnej dane, 
najmä ako dôsledok porušenia povinností Kupujúceho vyplývajúcich pri 
dodaní tovarov a/alebo služieb Predávajúcim, Kupujúci je povinný 
Predávajúcemu túto daň z pridanej hodnoty alebo podobné dane 
bezodkladne, najneskôr do _____ dní od úhrady dane z pridanej hodnoty 
alebo podobnej dane Predávajúcim nahradiť, a to aj bez výslovnej žiadosti 
a/alebo výzvy Predávajúceho. 

Ak je platba predmetom  dane vyberanej zrážkou, Kupujúci si smie sumu 
dane vyberanej zrážkou ponechať iba vo výške povolenej v súlade so 
zákonmi platnými v krajine miesta alebo sídla podnikania Kupujúceho a je 
povinný zaplatiť ju v stanovených zákonných lehotách príslušnému 
finančnému orgánu v mene Predávajúceho. 

Ak by medzi Nemeckom a krajinou miesta alebo sídla podnikania 
Kupujúceho, prípadne miestom dodania výrobkov a služieb MAN existovala 
Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia („DTC“), ktorá sa má na dodanie 
výrobkov a služieb MAN aplikovať, Kupujúci je oprávnený zadržať 
Predávajúcemu príslušnú časť dane vyberanej zrážkou, najviac však vo 

výške stanovenej v príslušných DTC, to všetko však len za predpokladu, že sú 
splnené všetky podmienky na zníženie, resp. zadržanie príslušnej časti dane 
vyberanej zrážkou, vrátane oslobodenia od dane, aplikácie prípadnej  nulovej 
sadzby, a pod. Predávajúci pri uplatnení zníženia dane vyberanej zrážkou 
(prípadne aplikácie nulovej sadzby) zodpovedá len za formálne podanie takej 
žiadosti. Za správnosť a úplnosť predkladaných dokladov, ako aj možnosť a 
oprávnenosť zníženia dane vyberanej zrážkou však plne zodpovedá Kupujúci. 
Všetky potrebné žiadosti, podania, podklady a/alebo potvrdenia, najmä o mieste 
alebo sídle podnikania, musí zabezpečiť a včas Predávajúcemu predložiť 
Kupujúci. V tomto zmysle je Kupujúci povinný poskytnúť Predávajúcemu 
maximálnu súčinnosť. Kupujúci je povinný predložiť Predávajúcemu doklad o 
dani zaplatenej na účet Predávajúceho, a to bezodkladne a bez osobitnej výzvy. 

3. Ceny za zakúpené, resp. dodané výrobky a služby MAN vychádzajú okrem iného 
aj zo vstupných a výrobných nákladov daných v čase vyhotovenia cenovej 
ponuky. V prípade podstatných zmien týchto nákladov si Predávajúci, až do jeho 
potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúceho, vyhradzuje právo na úpravu ceny 
výrobkov a služieb MAN. Za podstatnú zmenu nákladov sa považuje ich 
zvýšenie o viac ako 5 % vrátane. Predávajúci oznámi Kupujúcemu úpravu ceny 
osobitne alebo aj len potvrdením objednávky Kupujúceho, v ktorom uvedie novú, 
upravenú cenu výrobkov a služieb MAN. V prípade, ak Predávajúci v potvrdení 
objednávky upraví ceny z tohto dôvodu, Kupujúci je oprávnený do 2 týždňov od 
doručenia potvrdenia objednávky odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to písomným 
oznámením o odstúpení, ktoré musí byť Predávajúcemu doručené v uvedenej 
lehote a musí obsahovať dôvod odstúpenia podľa tohto odseku týchto 
Podmienok. 

 

III. Platba – oneskorenie platby, započítanie a zádržné právo 
1. Kúpna cena za výrobky a služby sú splatné pri dodaní zakúpených výrobkov 

a služieb, t. j. pri ich odovzdaní a/alebo poskytnutí, ak z odovzdanej alebo 
odoslanej faktúry nevyplýva iná splatnosť. Platba kúpnej ceny musí byť 
uskutočnená bezplatne na účet určený Predávajúcim podľa uzatvorených dohôd.  

 
Platba kúpnej ceny musí byť uskutočnená z bankového účtu patriaceho 
Kupujúcemu. Výnimky z uvedeného sú nasledovné: 
a. Hotovostné platby v mene EUR, najviac však do sumy 9.999,99 € 
b. Platby od tretej strany, pokiaľ to bolo vopred písomne dohodnuté s 

Predávajúcim (napr. Cash pooling, leasing alebo financovanie). 

 

Platba kúpnej ceny prostredníctvom akreditívu, zmenky, šeku alebo platobného 
príkazu  je možná iba v prípade, ako bola s Predávajúcim vopred dohodnutá, 
vždy však len ako nástroj smerujúci primárne k úhrade kúpnej ceny s 
uhradzujúcou funkciou (ďalej aj len ako „iné platobné nástroje“), nie ako jej 
zabezpečenie. Všetky náklady spojené platbou kúpnej ceny prostredníctvom 
iných platobných nástrojov, ako aj všetky ostatné náklady znáša výlučne 
Kupujúci. Doručenie alebo predloženie iných platobných nástrojov alebo 
predĺženie ich platnosti nepredstavuje splnenie povinnosti úhrady kúpnej ceny. 
Predávajúci nie je akokoľvek zodpovedný za včasnosť predloženia iných 
platobných nástrojov ani za ďalšie úkony potrebné najmä na ich zachovanie 
alebo naplnenie ich účelu, najmä podanie protestu, námietok, oznámení o ich 
odmietnutí a/alebo vrátení v prípade ich akéhokoľvek spochybnenia a pod.  
Zo žiadnych zálohových platieb neprislúcha Kupujúcemu akýkoľvek úrok, ak nie 
je v týchto Podmienkach ďalej stanovené inak. 
Ak je Kupujúci v akomkoľvek omeškaní s platením kúpnej ceny, je Predávajúci 
oprávnený požadovať od Kupujúceho úrok z omeškania vo výške, ktorá je o 9 
percentuálnych bodov vyššia, ako základná úroková sadzba Európskej 
centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s platením kúpnej ceny. 

2. Kupujúci môže započítať nároky Predávajúceho iba vtedy, ak je nárok 
Kupujúceho vymáhateľný a nesporný, t. j. Predávajúcim odsúhlasený, čo do 
dôvodu a výšky. Zároveň však musí ísť o nároky Kupujúceho voči 
Predávajúcemu z iného zmluvného právneho vzťahu, než je Kúpna zmluva,  
ktorej Kupujúcemu vyplývajú záväzky, voči ktorým hodlá Kupujúci svoje iné 
nesporné nároky započítať. Kupujúci môže uplatniť zádržné právo iba vtedy, ak 
sa týka nárokov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.  

3. Ak sa od Kupujúceho požaduje, aby zaplatil úroky, náklady alebo akékoľvek iné 
platby, ktoré sa netýkajú hlavného predmetu kúpnej zmluvy, t. j. predaja 
a dodania výrobkov a služieb MAN (hlavný záväzok), všetky tieto platby 
Kupujúceho, ktoré nie sú dostatočné na splatenie celého dlhu z hlavného 
záväzku sa najskôr započítajú najskôr na úhradu nákladov, potom na úhradu 
iných platieb, následne úrokov a až nakoniec na úhradu kúpnej ceny za výrobky 
a služby MAN.  

 
IV. Dodávka a oneskorenie dodania 
1. Dátumy dodania a dodacie lehoty môžu byť dohodnuté ako záväzné alebo len 

orientačné, pričom vždy musia byť dohodnuté, resp. stanovené písomne. Pokiaľ 
nie je dohodnuté inak, stanovená dodacia lehota začína plynúť dátumom 
písomného potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak boli objasnené všetky 
technické a obchodné údaje, vždy však až po tom, ako boli uskutočnené všetky 
dohodnuté platby na dohodnuté, resp. určené účty. Lehota dodania sa považuje 
za dodržanú, ak sú v lehote dodania výrobky MAN pripravené na dodanie, resp. 
zásielky pripravené na odoslanie a Kupujúci je o tom informovaný.  

V prípade náhradných dielov sa lehota dodania považuje za dodržanú, ak sú 
diely v lehote sprístupnené Kupujúcemu alebo odoslané zo závodu 
Predávajúceho.  
Ak počas dodacej lehoty Kupujúci požaduje akékoľvek zmeny dizajnu alebo 
rozsahu dodávky alebo je v akomkoľvek omeškaní so splnením svojich 
splatných zmluvných povinností, okamihom omeškania Kupujúceho sa plynutie 
stanovenej dodacej lehoty prerušuje a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním 
výrobkov a/alebo služieb MAN podľa potvrdenej objednávky Kupujúceho; 
Predávajúci v takom prípade nezodpovedá za prípadné oneskorenie dodávky 
ani za akékoľvek práva alebo nároky Kupujúceho, ktoré by mu z takto 
oneskorenej dodávky inak vyplývali.  
Predávajúci je oprávnený uskutočňovať dodávky aj čiastočne, postupným 
plnením na potvrdenú objednávku Kupujúceho. 

2. Ak je nezáväzný dátum dodania alebo nezáväzná dodacia lehota zavinením 
Predávajúceho, a to aj len v dôsledku jeho nedbanlivosti, prekročená o viac ako 
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6 týždňov, Kupujúci je oprávnený vyzvať bezodkladne Predávajúceho 
písomne na dodanie objednaných výrobkov a služieb MAN, a to 
v primeranej dodatočnej lehote, ktorú musí vo výzve uviesť. Až doručením 
takejto písomnej výzvy Kupujúceho na dodanie objednaných výrobkov 
a služieb MAN sa dostáva Predávajúci do omeškania. Ak Kupujúcemu 
vznikla v dôsledku omeškania Predávajúceho preukázateľná škoda, ktorú 
Kupujúci Predávajúcemu aj dostatočne preukáže, je Predávajúcim povinný 
zaplatiť Kupujúcemu, ako paušalizovanú náhradu takto preukázanej škody, 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z dohodnutej kúpnej ceny toho výrobku 
a služby MAN, s dodaním ktorých je Predávajúci v omeškaní a v dôsledku 
omeškania dodania ktorých vznikla Kupujúcemu preukázateľná 
a preukázaná škoda.  

3. Ak Kupujúci nevyzve Predávajúceho na dodanie výrokov a služieb MAN 
podľa jeho objednávky v dodatočnej primeranej lehote, tak ako je to uvedené 
v predchádzajúcom odseku 2. tohto článku týchto Podmienok, je Kupujúci 
po uplynutí šesťtýždňovej lehoty uvedenej vyššie oprávnený  od Kúpnej 
zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením o odstúpení, ktoré musí byť 
Predávajúcemu doručené bez zbytočného odkladu po uplynutí vyššie 
uvedenej šesťtýždňovej lehote a musí obsahovať dôvod odstúpenia podľa 
tohto odseku týchto Podmienok. Požadovať dodanie v dodatočnej lehote nie 
je vylúčené po odstúpení od Kúpnej zmluvy a naopak, po výzve na dodanie 
v dodatočnej lehote po odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je možné.  

Predávajúci nezodpovedá za stratu alebo poškodenie dodaného tovaru, ak 
boli výrobky MAN už odoslané, resp. odovzdané prepravnej spoločnosti 
a/alebo Kupujúcemu.  

4. Pokiaľ dôjde k prekročeniu záväzného dátumu dodania alebo záväznej 
dodacej lehoty, Predávajúci je v omeškaní s dodaním výrobkov a služieb 
MAN, pričom práva a povinnosti Kupujúceho z tohto vyplývajúce sa riadia 
ustanovením odseku 2., poslednej vety tohto článku týchto Podmienok. 

5. Obmedzenia zodpovednosti a vylúčenia zo zodpovednosti stanovené v 
tomto oddiele sa nevzťahujú na škody vzniknuté v dôsledku úmyselného 
porušenia povinností zo strany Predávajúceho, jeho zákonného zástupcu 
alebo zmocnenca, alebo v prípade straty na životoch, ublíženia na zdraví, 
príp. poškodenia zdravia. 

6. V prípade vyššej moci alebo prerušenia prevádzky u Predávajúceho alebo 
u jeho dodávateľov, pričom Predávajúci nemôže bez vlastného zavinenia 
dodať riadne a včas výrobky a služby MAN podľa potvrdenej objednávky 
Kupujúceho, resp. podľa Kúpnej zmluvy, dátumy dodania a dodacie lehoty 
sa primerane predlžujú o dobu prerušenia prevádzky u Predávajúceho 
alebo u jeho dodávateľov. Ak takéto prerušenie prevádzky spôsobí 
oneskorenie plnenia Predávajúceho o viac ako 6 mesiacov, Kupujúci je 
oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti výrobkov a služieb MAN,  
ktorých sa oneskorenie s dodaním z tohto dôvodu týka.  

7. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy z 
dôvodu nedodržania dodacej lehoty, má Kupujúci okrem vrátenia 
zaplatenej zálohy tiež právo na úrok z omeškania z vrátenej zálohy od 
________, a to vo výške, ktorá je o 9 percentuálnych bodov vyššia, ako 
základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 
________________. 

8. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny konštrukcie, dizajnu a farby rozsahu 
dodávky výrobkov a služieb MAN počas dodacej lehoty za predpokladu, že 
s prihliadnutím na záujmy Predávajúceho nebudú zmeny pre Kupujúceho 
zjavne neprimerané alebo neodôvodnené. Ak Predávajúci používa na 
označenie objednávky Kupujúceho alebo dodania zakúpených výrobkov 
a služieb MAN akékoľvek označenia, znaky alebo čísla, nemožno z tohto 
označenia vyvodzovať akékoľvek práva Kupujúceho. Všetky informácie 
uvedené v popise výrobkov a služieb MAN, ktoré sú Predávajúcim 
používané alebo uvádzané pri predaji  výrobkov a služieb MAN, resp. sú 
platné v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a ktoré sa týkajú charakteru, druhu 
a rozsahu dodávky, vzhľadu výrobkov, rozmerov a hmotností, spotreby 
paliva, prevádzkových nákladov, sadzieb za prepravu a ďalších hodnôt 
týkajúcich sa najmä charakteru, účelu a samotnej podstaty kupovaných 
výrobkov a služieb MAN, sa považujú pre účely určenia, či kupované 
výrobky a služby MAN majú vady podľa článku VII. "Zodpovednosť za vady“ 
týchto Podmienok, za orientačné a približné. 

 
 

V. Prevzatie a odoslanie 
1. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zakúpený tovar na dohodnutom 

mieste prevzatia, resp. odoslania do 6 dní od oznámenia, že je zakúpený 
tovar pripravený na odoslanie. Ak Kupujúci kontrolu nevykoná v 
stanovenej lehote, ak Kupujúci oznámi Predávajúcemu, že kontrolu 
nevykoná, resp. ak Kupujúci udelí Predávajúcemu pokyn  na odoslanie 
tovaru pred uplynutím lehoty na kontrolu, právo na vykonanie kontroly 
zaniká a zakúpený tovar sa považuje za odovzdaný Kupujúcemu 
okamihom jeho doručenia Kupujúcemu, prípadne ním určenému 
zástupcovi. 
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Originálne diely MAN, Originálne diely MAN ecoline a Originálne príslušenstvo 
MAN sa odosielajú bez predchádzajúceho oznámenia o pripravenosti na 
odoslanie. Pokiaľ obsah zásielky s nepoškodeným obalom nie je v súlade s 
dodacím listom, musí tento nesúlad Kupujúci oznámiť Predávajúcemu bez 
zbytočného odkladu po tom, ako ho zistil, resp. ho mal alebo mohol zistiť. i dostať 
do 21 dní od prijatia oznámenie. Sťažnosti alebo reklamácie je potrebné uplatniť 
prostredníctvom formulárov poskytnutých Predávajúcim alebo pomocou IT 
systému, ktorý Predávajúci sprístupní. Ak sťažnosti alebo reklamácie nebudú 
vykonané uvedeným spôsobom, považuje sa tovar za dodaný riadne a bez vád. 
Ak nebude v jednotlivých prípadoch dohodnuté inak, prechádzajú odoslaním 
zakúpených výrobkov MAN zo závodu Predávajúceho všetky riziká, najmä čo sa 
poškodenia, straty alebo zničenia tovaru týka, na Kupujúceho. Ak sa Kupujúci po 
oznámení pripravenosti na odoslanie oneskorí s prevzatím tovaru o viac ako 2 
týždne, s vydaním pokynov na odoslanie, ak je ich vydanie potrebné, s plnením 
platobných povinností alebo s poskytnutím dohodnutej záruky, je Kupujúci za 
porušenie týchto svojich povinností povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 15 % z kúpnej ceny za ktorékoľvek a každé z porušení 
uvedených povinností Kupujúceho, ktorá sadzba 15 % predstavuje základnú 
výšku/sadzby zmluvnej pokuty. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty 
pritom nie je dotknuté právo na náhradu škody Predávajúceho, ktorá mu  
v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho vznikla. Na druhú stranu, ak 
Kupujúci preukáže, že Predávajúcemu v dôsledku porušenia povinností 
Kupujúceho vznikla nižšia škoda, ako vo výške základnej sadzby zmluvnej pokuty, 
je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu v zníženej sadzbe, ktorá 
zodpovedá nižšej preukázanej výške škody. Ak Kupujúci preukáže, že 
Predávajúcemu v dôsledku porušenia povinností Kupujúceho žiadna škoda 
nevznikla, jeho povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu v celom rozsahu zaniká.    

2. Ak Predávajúci napriek oneskoreniu Kupujúceho s prevzatím tovaru o viac ako 2 
týždne neuplatní svoje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa odseku 1. tohto 
článku týchto Podmienok, môže s tovarom, s ktorého prevzatím je Kupujúci 
v oneskorení voľne nakladať a namiesto neho dodať Kupujúcemu v primeranej 
lehote aj iný tovar zodpovedajúci podmienkam Kúpnej zmluvy, pričom v takom 
prípade náhradného dodania iného tovaru podľa podmienok Kúpnej zmluvy v 
dodatočnej primeranej lehote nie je Predávajúci v akomkoľvek omeškaní 
s dodaním zakúpených výrobkov MAN Kupujúcemu. 

3. Všetky prepravné kontajnery a prepravné rámy sú vo vlastníctve Predávajúceho 
a Kupujúci ich musí ihneď a bezplatne vrátiť príslušnému dodávateľskému závodu 
Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu za dodané 
prepravné kontajnery zálohu. Zodpovedajúca čiastka zálohy bude Kupujúcemu 
dobropisovaná pri vrátení prepravných kontajnerov. Výška príslušnej zálohy bude 
stanovená podľa uváženia Predávajúceho. 

 Zálohy budú účtované v pravidelných intervaloch, ktoré stanoví Predávajúci. 
Záloha je splatná bezhotovostne, bankovým prevodom alebo šekom. 

 Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať zálohy za všetky typy kontajnerov. 
 
VI. Výhrada vlastníctva 

1. Zakúpený tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho, a to až do úplného 
splnenia všetkých nárokov Predávajúceho podľa Kúpnej zmluvy, a tomu 
zodpovedajúcich povinností Kupujúceho, najmä až do úplného zaplatenia kúpnej 
ceny za zakúpené výrobky a služby MAN Kupujúcim. Na zabezpečenie nárokov 
Predávajúceho voči Kupujúcemu, môže ďalej Predávajúci uplatniť aj zádržné 
právo k iným veciam, tovarom a/alebo výrobkom MAN, ktoré sú vlastníctvom 
Kupujúceho, a to aj ohľadom nesplnených záväzkov Kupujúceho voči 
Predávajúcemu, ktoré vzniknú pri ich inom obchodnom styku a nevyplývajú 
nevyhnutne z kúpy výrobkov a služieb MAN, na ktoré si Predávajúci uplatní 
zádržné právo.  

 Na žiadosť Kupujúceho je však Predávajúci povinný upustiť od uplatňovania 
zádržného práva, ak Kupujúci nesporne splnil všetky povinnosti súvisiace s 
kúpeným tovarom a pre ostatné nároky Predávajúceho, vyplývajúce z iného 
obchodného styku s Kupujúcim, ponúkol Kupujúci iné primerané zabezpečenie, 
ktoré Predávajúci akceptoval a prijal.  

 Kupujúci, ktorý je členom predajnej siete Predávajúceho a Kupujúci, ktorý 
poskytuje viac ako len nevýznamnú tvorbu hodnoty na predmete kúpy, pri ktorej  
zhodnotí výrobky MAN o viac ako ___ % ich kúpnej ceny, spracuje ich alebo 
zapracuje do iných, resp. svojich výrobkov, sú oprávnení predmet kúpy ďalej 
predávať v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti. To isté platí pre všetkých 
Kupujúcich z vyššie uvedenej predajnej siete Predávajúceho, ako skupiny 
nákupcov originálnych dielov MAN, originálnych dielov MAN ecoline a 
originálneho príslušenstva MAN. Títo Kupujúci, v takom prípade, okamihom 
uzatvorenia Kúpnej zmluvy postupujú na Predávajúceho svoje existujúce a/alebo 
budúce nároky a pohľadávky vyplývajúce z ďalšieho predaja zakúpených 
výrobkov a služieb MAN, a to vo výške kúpnej ceny dohodnutej s Predávajúcim. 
Postúpenie pohľadávok je Kupujúci povinný bezodkladne oznámiť svojim 
dlžníkom, pričom postúpenie sa uplatní bez ohľadu na to, či bol kúpený tovar ďalej 
predaný bez spracovania alebo zapracovania alebo po spracovaní, resp. 
zapracovaní. Kupujúci je oprávnený uplatniť si nároky voči tretím osobám, svojim 
odberateľom, a to aj v rozsahu pohľadávok postúpených na Predávajúceho, ak si 
splnil voči Predávajúcemu všetky svoje platobné povinnosti, nie je s ich plnením 
v omeškaní, nie je v predĺžení, kríze ani úpadku, nepodal sám návrh na začatie 
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania a nie je na jeho majetok žiadne 
také konanie ani vedené. V takom prípade Predávajúci postúpené pohľadávky 
voči tretím osobám, odberateľom Kupujúceho, sám neuplatňuje. Pokiaľ sa 
uplatňuje výhrada vlastníctva alebo zádržné právo, je Predávajúci oprávnený 
držať časť II Osvedčenia o evidencii motorového vozidla (Technický preukaz). 

2. V prípade, že Kupujúci neuhradí splatnú kúpnu cenu za výrobky MAN alebo 
neuhradí splatnú odplatu za služby MAN v súlade s podmienkami Kúpnej zmluvy 
a/alebo týchto Podmienok, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvnej 
povinnosti Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a 
to aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na zaplatenie. V prípade zavineného 
porušenia zmluvných alebo zákonných záväzkov na strane Kupujúceho, resp. ak 
Predávajúci márne vyzval Kupujúceho k náprave porušenia jeho záväzkov, je 
Predávajúci na základe zavineného porušenia zmluvných alebo zákonných 
povinností Kupujúceho oprávnený požadovať of Kupujúceho zmluvnú pokutu vo 
výške _______ % kúpnej ceny. Právo na náhradu škody, ktorá Predávajúcemu 
v dôsledku zavineného porušenia povinností Kupujúceho vznikne tým nie je 
dotknuté. Okrem toho je Predávajúci oprávnený Kupujúcemu z dôvodov 
porušenia povinností Kupujúceho nedodaný, zadržaný, resp. Kupujúcemu 
odobratý tovar (výrobky a služby MAN), vrátane všetkého jeho príslušenstva, 
predať za najlepších možných podmienok na otvorenom trhu. Pre účely tohto 
ďalšieho predaja je Predávajúci, podľa svojho uváženia, oprávnený ustanoviť aj 
znalca zapísaného do príslušného úradného zoznamu znalcov, ktorý stanoví 

obvyklú predajnú hodnotu nedodaného, zadržaného, resp. Kupujúcemu odobratého 
tovaru. Všetky náklady spojené s nedodaním, zadržaním, resp. odobratím tovaru 
Kupujúcemu a jeho následným predajom pre zavinené porušenie jeho povinností 
(ďalej aj len ako „náklady ďalšieho predaja“) znáša Kupujúci, a to v ich skutočnej 
výške, ktorú Predávajúci Kupujúcemu preukáže predložením dokladov o ich 
vynaložení, prípadne v paušalizovanej minimálnej výške 5 % z obvyklej predajnej 
hodnoty tohto tovaru. V prípade uplatnenia nákladov v uvedenej paušalizovanej 
minimálnej výške  (5 % z obvyklej predajnej hodnoty tohto tovaru) nie je Predávajúci 
povinný tieto náklady ďalšieho predaja Kupujúcemu preukazovať. Voľba medzi 
uplatnením náhrady nákladov ďalšieho predaja v ich skutočnej výške s ich 
preukázaním alebo v paušalizovanej minimálnej výške aj bez predloženia dokladov 
je plne a bez ďalšieho na rozhodnutí Predávajúceho. V prípade ak Kupujúci 
hodnoverne preukáže Predávajúcemu, že náklady ďalšieho predaja boli nižšie ako 
5 % z obvyklej predajnej hodnoty tovaru, resp. že nevznikli, je povinný nahradiť 
predávajúcemu náklady ďalšieho predaja v hodnoverne preukázanej nižšej výške. 
Ak Kupujúci preukáže že nevznikli, povinnosť ich náhrady zanikne. 

3. Pokiaľ platí výhrada vlastníckeho práva alebo Predávajúci uplatnil na predmet kúpy 
zádržné právo nemôže Kupujúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Predávajúceho predmet dodania akokoľvek zaťažiť, najmä zriadiť na predmete 
dodania akékoľvek záložné právo alebo iné práva tretích osôb alebo ťarchy. 
V prípade akéhokoľvek úkonu veriteľa alebo veriteľov Kupujúceho, ktoré smerujú 
alebo majú smerovať, resp. sa akokoľvek týkajú alebo majú týkať predmetu kúpy, 
najmä v prípade postihnutia predmetu kúpy v rámci núteného výkonu práv veriteľa 
alebo veriteľov Kupujúceho v exekúcii alebo konkurznom konaní, Kupujúci je 
o uvedenom povinný bez zbytočného odkladu a v dostatočnom predstihu 
informovať Predávajúceho doporučeným listom, v ktorom Predávajúcemu oznámi 
najmä začatie konkurzu alebo exekúcie, označí oprávneného v exekúcii, uvedenie 
exekútorský úrad resp. súd na ktorom je exekúcia alebo konkurz vedený, vrátane 
čísla príslušného konania (spisovej značky). Náklady na opatrenia v súvislosti 
s legitímnym vylúčením uplatňovania práv tretích osôb k predmetu kúpy alebo jeho 
akéhokoľvek postihovania, najmä náklady na vylúčenie predmetu kúpy z exekúcie, 
z konkurznej podstaty, na iné intervenčné konania znáša v plnom rozsahu Kupujúci, 
ktorý ich, ak už neboli Predávajúcemu uhradené protistranou, bez zbytočného 
odkladu nahradí Predávajúcemu na jeho výzvu. Kupujúci je povinný zakúpený tovar 
poistiť, najmä pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, vrátane vlámania, 
požiaru, vandalizmu a zodpovednosti tretích strán za škody na predmete kúpy a to 
aj v prípade, ak sa na zakúpený tovar vzťahuje výhrada vlastníctva Predávajúceho 
alebo na zakúpený tovar uplatňuje Predávajúci zádržného právo s tým, že Kupujúci 
je povinný vinkulovať poistné plnenie v prospech Predávajúceho, ktorý bude mať 
pre prípad škodovej, resp. poistnej udalosti nárok na plnenie z poistenia, a, to až do 
úplného zaplatenia splatnej sumy záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu. 
Doklad o platnom a trvajúcom poistení, vrátane dokladov o úhrade poistného  musia 
byť Predávajúcemu kedykoľvek na požiadanie predložené. Kupujúci povinný starať 
sa o zakúpený tovar so starostlivosťou riadneho hospodára, udržiavať ho riadne 
v stave v spôsobilom na jeho užívanie bez vád alebo porúch a vykonávať, resp. 
zabezpečovať bezodkladne a odborne potrebné opravy a údržbu v autorizovanom 
servise, a to aj počas doby, v ktorej sa na predmet kúpny vzťahuje výhrada 
vlastníctva Predávajúceho. 

4. Ak predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky, ako krajiny, v ktorej sú výrobky 
a služby MAN zakúpené neumožňuje úplne alebo aj len čiastočne uplatnenie 
výhrady vlastníctva alebo zádržného práva Predávajúcim, ale Predávajúci má právo 
na zabezpečenie svojich nárokov vyhradiť si alebo uplatniť vo vzťahu k zakúpeným 
výrobkov a službám MAN ďalšie alebo iné práva, môže Predávajúci tieto práva 
kedykoľvek uplatniť, pričom Kupujúci je povinný uskutočniť alebo zabezpečiť na 
vlastné náklady vykonanie všetkých opatrení, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby 
všetky práva Kupujúceho mohli byť uplatnené alebo vykonané, resp. zachované. 
 

5. Predávajúci má právo vzdať sa práva výhrady vlastníctva, zádržného práva, resp. 
iných práv, ktoré má na zabezpečenie svojich nárokov voči Kupujúcemu, najmä tých,  
ktoré sú upravené v tomto článku týchto Podmienok, a to prostredníctvom 
písomného oznámenia vzdania sa týchto práv Kupujúcemu alebo iným spôsobom 
predpokladaným alebo vyžadovaným predpismi právneho poriadku Slovenskej 
republiky. Ak Kupujúci súhlasí so vzdaním sa práv Predávajúceho zabezpečujúcich 
jeho nároky voči Kupujúcemu, potvrdí to Predávajúcemu písomným vyhlásením, 
ktoré mu oznámi a doručí. Svoj súhlas môže Kupujúci vyjadriť aj konkludentne tým, 
že preberie, resp. odoberie služby a výrobky MAN bezodkladne po tom, čo mu bolo 
oznámenie Predávajúceho o vzdaní sa jeho práv zabezpečujúcich jeho nároky voči 
Kupujúcemu doručené. 
 

VII. Zodpovednosť za vady a škody 
 

1. Predávajúci poskytuje na predávané výrobky a služby MAN všeobecnú zmluvnú 
záruku na vady tovaru v trvaní 12 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobkov a služieb 
MAN. Právo Kupujúceho uplatniť reklamáciu vád na zakúpených výrobkoch 
a službách MAN zaniká, ak nie je v týchto Podmienkach uvedené inak, uplynutím 
12 mesiacov odo dňa zakúpenia  výrobkov a služieb MAN. Ak je zakúpený tovar 
predaný koncovému zákazníkovi, ako zmluvnému partnerovi Kupujúceho, 
poskytnutá záruka na vady uplynie 12 mesiacov odo dňa predaja zakúpeného 
tovaru koncovému zákazníkovi, avšak len za predpokladu, že výrobky a služby 
MAN sú koncovému zákazníkovi predané najneskôr do 12 mesiacov od zakúpenia 
tovaru Kupujúcim od Predávajúceho. 
 
Pre nižšie uvedené výrobky MAN alebo ich časti, resp. súčasti poskytuje 
Predávajúci zmluvnú záruku v nižšie uvedenom trvaní, a to: 

a. pre vady v montážnych celkoch hnacích ústrojenstiev inštalovaných v 
nových úžitkových vozidlách, zahrnujúc motor, prevody, skriňu 
prevodovky a hnaciu nápravu/hnacie nápravy, celkovo označovaných 
ako hnacia sústava, v trvaní 24 mesiacov od zakúpenia výrobku, resp. 
danej časti hnacej sústavy koncovému zákazníkovi, najviac však 
v trvaní 36 mesiacoch od zakúpenia predmetnej súčasti Kupujúcim, 
ktorý ju spracoval alebo zapracoval do iných, resp. svojich výrobkov 
a predal ďalej najneskôr do 12 mesiacov od zakúpenia tovaru od 
Predávajúceho, podľa toho, čo nastane skôr; v prípade elektrických 
mestských autobusov sa zmluvná záruka podľa tohto ustanovenia 
písmena a. Podmienok poskytuje výlučne na nasledujúce súčasti: 
vysokonapäťová batéria, batériové moduly, systém správy batérií 
BMS, ovládač správy článkov CMC a kryt batérie. 

b. pre vady nových a náhradných dielov motora, prevodovky a hnaných 
náprav v trvaní 24 mesiacov od montáže, bez obmedzenia počtu 
najazdených kilometrov počas prvých 12 mesiacov od montáže, 
maximálne však do celkovo 200 000 najazdených kilometrov alebo do 
30 mesiacov od dodania predaja týchto nových a náhradných dielov 
Predávajúcim, podľa toho, čo nastane skôr; 
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c. pre vady originálnych dielov MAN, originálnych dieloch MAN 
ecoline a originálnom príslušenstve MAN do 24 mesiacov od 
predaja. 

d. v prípade vozidiel MAN s modelovým označením MAN TGE sa 
poskytuje zmluvná záruka na vady tovaru v trvaní 24 mesiacov odo 
dňa predaja predmetu nákupu, bez ohľadu typové označenie  
vozidla schváleného na prevádzku v cestnej premávke 
v Slovenskej republike. V prípade ďalšieho predaja koncovému 
zákazníkovi poskytnutá záruka na vady uplynie 24 mesiacov po 
predaji kúpeného tovaru koncovému zákazníkovi za predpokladu, 
že kúpený tovar je koncovému zákazníkovi predaný najneskôr do 
12 mesiacov od jeho zakúpenia Kupujúcim od Predávajúceho.. 

e. bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti odseku 1. tohto 
článku Podmienok poskytne Predávajúci zmluvnú záruku na 
vysokonapäťové batérie inštalované vo vozidlách MAN s 
modelovým označením MAN TGE, a to v trvaní 8 rokov odo dňa 
predaja zakúpeného tovaru, najviac však do najazdenia 160 000 
km, podľa toho, čo nastane skôr. 

 
2. Predávajúci zodpovedná za škody, ktoré vznikli v dôsledku jeho zavinenia alebo 

zavineného porušenia jeho zmluvnej alebo zákonnej povinnosti. Zodpovednosť 
za škody, vrátane nepriamych škôd, je zodpovednosť Predávajúceho 
obmedzená len na bežné škody, ktoré sú predvídateľné v čase uzatvárania 
Kúpnej zmluvy. Pokiaľ sa na škodu, ktorá vznikne ako dôsledok zavinenia 
Predávajúceho vzťahuje poistenie Kupujúceho uzavreté Kupujúcim na príslušný 
druh škody, Predávajúci zodpovedá iba za škodu, ktorá nie je krytá poistením 
Kupujúceho. 
 

3. Ak majú predávané výrobky a služby MAN vady, o ktorých Predávajúci vie, je 
na nich povinný pre predaji Kupujúceho upozorniť, pričom v takom prípade 
Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré Kupujúceho upozornil. Ak sú 
výrobky a služby MAN predávané za nižšiu cenu,  Predávajúci nezodpovedá za 
vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. 
 

4. Ak zakúpenie tovaru zahŕňa predaj súpravy xKD, ustanovenia o zmluvnej 
záruke za vady upravené v odseku 1., prvá veta a v písmene a. odseku 1. sa 
uplatnia za nasledovných upravených podmienok: 

a. dňom zakúpenia podľa odseku 1., prvej vety a písmena a. odseku 1. sa 
rozumie dátum, kedy bol zakúpený tovar Kupujúcemu dodaný; 

b. časť textu „v nových úžitkových vozidlách“ písmena a. odseku 1. sa 
nahrádza upraveným znením „v nových úžitkových vozidlách alebo 
súpravách xKD“. 
 

4. Okrem vyššie uvedenej všeobecnej zmluvnej záruky na predávané výrobky 
a služby MAN Predávajúci poskytne osobitne zmluvnú záruku na koróziu kabíny 
nákladných automobilov, a, to v dĺžke trvania 60 mesiacov od dátumu prvej 
registrácie vozidla v evidencii motorových vozidiel, resp.  v trvaní 66 mesiacov 
odo dňa dodania  Kupujúcemu, podľa toho, čo nastane ako prvé, pritom však 
musia byť po celý čas záručnej doby splnené nasledujúce podmienky: 

a. akékoľvek práce v súlade s pokynmi na údržbu musia byť vykonané 
autorizovaným servisom, pričom Kupujúci je povinný riadne ošetrovanie 
autorizovaným servisom Predávajúcemu preukázať písomným 
dokladom vystaveným týmto servisom, inak záruka zanikne,  

b. rovnako akékoľvek mechanické vady, ktoré sa na predávaných 
výrobkoch a službách MAN vyskytnú, musia byť odstránené 
v autorizovanom servise, a   

c. ochranné nátery dutín karosérie musia byť aplikované v súlade s 
pokynmi Predávajúceho. 

 
5. Záruka na lak a karosériu pre vozidlá MAN s modelovým označením MAN TGE 

sa riadi ustanoveniami osobitného dodatku týchto Podmienok, v jeho aktuálnom 
znení.  
 

6. Pokiaľ ide o postup pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru, platí nasledovné: 
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a. Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád u Predávajúceho. V prípade 
ústneho oznámenia reklamácie bude Kupujúcemu vystavené písomné 
potvrdenie o prijatí oznámenia vád. 

b. Pokiaľ má zakúpený tovar vady, môže Kupujúci s predchádzajúcim 
súhlasom Predávajúceho, uplatniť vady namiesto u Predávajúceho aj 
u iného špecializovaného/autorizovaného servisu. 

c. Pri dieloch, ktoré sú namontované v rámci odstraňovania reklamovaných 
vád začne ohľadom namontovaného dielu plynúť nová záručná doba, 
obdobne ako pri kúpe tovaru v zmysle týchto Podmienok. 

d. Všetky v rámci záruky vymenené diely sa stávajú majetkom 
Predávajúceho. 

 
9. Zmena vlastníka kúpeného tovaru nemá vplyv na nároky z vád. 

 
10. Poskytnutá zmluvná záruka sa nevzťahuje na vady alebo vlastnosti tovaru, 

spočívajúce v alebo spôsobené predovšetkým: 
a. vplyvom vonkajšej mechanickej sily alebo iných živelných alebo iných 

pohrôm, vrátane zásahu elektrickou energiou alebo zaplavenia,   
b. v prípade nerešpektovania Návodu na obsluhu 
c. v prípade nedodržania všetkých predpísaných prác údržby alebo 

v prípade ich nesprávneho vykonania 
d. v prípade neschválenej úpravy dielov 
e. pri montáži neschválených dielov tretími stranami  
f. bežnom opotrebení, najmä batérií, spojkových obložení, brzdových 

obložení, brzdových bubnov, klinových remeňov, ložísk, spojok prívesov, 
spojok točníc, stieračov čelného skla, skla (faktické  poškodenie), 
žiaroviek, špirálových hadíc a špirálových káblov 

g. nesprávnou manipuláciou, nesprávnym uskladnením, uložením alebo 
nesprávnym transportom 

h. nehodou 
i. upchatí, resp. upchatí alebo znečistení, resp. znečistením palivového 

potrubia alebo filtra, alebo 
j. znížení kapacity vysokonapäťových batérií počas záručnej doby v 

súvislosti s ich bežným užívaním do 70 % inštalovanej kapacity, vrátane 
alebo 

 poruche alebo akejkoľvek vade vysokonapäťovej batérie spôsobenej jej 
nesprávnym nabitím. 

 

VIII. Zodpovednosť za iné zodpovednostné nároky 
 

1. Vznik, trvanie, zánik alebo uplatnenie ostatných prípadných zodpovednostných 
nárokov Kupujúceho, ktoré nie sú upravené v článku VII. „Zodpovednosť za 
vady a škody“ týchto Podmienok sa riadia zákonnými ustanoveniami 
všeobecných právnych predpisov Slovenskej republiky o zodpovednosti 
Predávajúceho za predávané výrobky a služby MAN. 
 

2. Zodpovednosť za omeškanie a práva z toho plynúce sú v plnom rozsahu 
upravené v článku IV. „Dodávka a oneskorenie dodania“ týchto Podmienok. 
Ustanovenia odsekov 2., 3. a 4. článku VII. „Zodpovednosť za vady a škody“ 
týchto Podmienok sa primerane vzťahujú na akékoľvek ďalšie zodpovednostné 
nároky uplatnené voči Predávajúcemu. 

 

IX. Súhlas so zdieľaním údajov – Pripojené vozidlo 
 

1. Funkcie 

Zakúpené vozidlo MAN je pripojené do platformy RIO („https://start.rio.cloud/“), 
prostredníctvom ktorej môže Kupujúci využívať množstvo logistických služieb a 
služieb správy vozového parku (ďalej aj len ako „Pripojené vozidlo“). Logistické 
služby a služby správy vozového parku vychádzajú z údajov prenášaných z 
Pripojeného vozidla, tzn. že údaje o vozidle a jeho prevádzke sa prenášajú z 
vozidla na hardvérovú infraštruktúru (back – end server) spoločnosti MAN Truck 
& Bus SE, so sídlom Dachauer Strasse 667 Mníchov, D – 80995, Spolková 
republika Nemecko, IČ: ________ („MAN T&B“), kde sú uchovávané a ďalej 
spracúvané (ďalej aj len ako „prenášané údaje“), pričom platforma RIO 
a hardvérová infraštruktúra je ako spriaznenou obchodnou spoločnosťou v 
zmysle § 15 a nasl. zákona Spolkovej republiky Nemecko o akciových 
spoločnostiach – Aktiengesetz (AktG) prevádzkovaná a spravovaná aj 
spoločnosťou TB Digital Services GmbH, so sídlom Oskar – Schlemmer Str. 19 
– 21, Mníchov, D – 80807, Spolková republika Nemecko (ďalej aj len ako 
„TBDS“).   

 
2. Údaje 
Medzi údajmi zakúpeného vozidla MAN, ktoré sú prenášané do spoločností 
MAN T&B, resp. TBDS a tam uchovávané môžu byť aj údaje spojené 
s výrobným číslom (VIN) vozidla MAN. V tomto zmysle môžu prenášané údaje 
zahŕňať najmä nasledovné údaje: 
• informácie o prevádzkovom stave vozidla MAN (napr. otáčky motora, 

rýchlosť na ceste, spotreba paliva a pod.) 
• okolité podmienky (napr. teplota, aktivita dažďového senzoru, snímač 

vzdialenosti a pod. ) 
• prevádzkové stavy súčastí systému vozidla MAN (napr. hladiny kvapaliny, 

tlak v pneumatikách, stav batérie a pod.) 

• poruchy a závady dôležitých systémových komponentov (napr. svetiel 
alebo bŕzd) 

• reakcie systémov v konkrétnych jazdných situáciách (napr. aktivácia 
núdzového brzdového asistenta, aktivácia systémov kontroly stability 
a pod.) 

• informácie o dejoch škodlivých pre vozidlo MAN 
• údaje o polohe vozidla MAN 

 
3. Účel zdieľania, uchovávania a využívania údajov  
Spoločnosť MAN T&B a TBDS využíva údaje prenášané z vozidla MAN za 
účelom poskytovania služieb, ktoré môžu v zmysle § 15 a nasl. zákona 
Spolkovej republiky Nemecko o akciových spoločnostiach – Aktiengesetz 
(AktG) aj ďalšie spriaznené spoločnosti. V anonymizovanej forme sa prenášané 
údaje po ich vyhodnotení využívajú aj na nasledujúce účely: 

• rozvoja rozsahu poskytovaných služieb 
• kontroly hodnovernosti a výpočtov výkonnostných ukazovateľov 

vozidiel MAN s cieľom zníženia spotreby paliva ako aj opotrebovania 
• diagnostiky chýb a ich prevencie  
• dodržiavania záručných povinností a zodpovednosti za vady výrobkov 

a služieb MAN (najmä pre potreby zvolávacích akcií a pod.) 

• vylepšenia kvality funkcií vozidiel MAN, ako aj optimalizácie výrobkov a 
poskytovaných služieb 
 

4. Prehlásenie o súhlase 

Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s tým, aby boli údaje o vozidle 

MAN zaznamenané v priebehu jeho prevádzkovania Kupujúcim a boli na 

vyššie uvedené účely aj prenášané, uchovávané a spracúvané podľa týchto 

Podmienok do spoločností MAN T&B a TBDS, prípadne aj ďalších v zmysle  § 

15 a nasl. zákona Spolkovej republiky Nemecko o akciových spoločnostiach 

– Aktiengesetz (AktG) spriaznených spoločností. Súhlas podľa tohto odseku 

tohto článku Podmienok sa vzťahuje aj na ďalší predaj Kupujúcim tretej 

osobe, pričom Kupujúci je povinný na tento súhlas podľa Podmienok  

nadobúdateľa vozidla MAN upozorniť.  
 

Všetky prenosy údajov, ich uchovávanie a spracúvanie, ako aj ich analýzy 
vykonávané spoločnosťou TBDS a/alebo MAN T&B sa využívajú na účely 
uvedené vyššie. Prenášané údaje môžu byť na Predávajúcim, spoločnosťou MAN 
T&B, spoločnosťou TBDS, resp. ďalšími podľa § 15 a nasl. zákona Spolkovej 
republiky Nemecko o akciových spoločnostiach – Aktiengesetz (AktG) 
spriaznenými spoločnosťami, v rámci plnenia si zákonných povinností, poskytnuté 
oprávneným orgániom inštitúciám alebo súdom. 
 

V prípade, že Kupujúci predá kúpené vozidlo MAN, na ktorom sa vykonáva 
prenos a používanie údajov podľa tohto článku Podmienok, tretej osobe, 
zaväzuje sa informovať tretiu stranu o ustanoveniach Podmienok, najmä 
o ustanoveniach tohto článku Podmienok o pripojenom vozidle. 
 
Kupujúci môže odvolať svoj súhlas s vyššie uvedeným prenosom údajov, a to s 
účinnosťou do budúcna, písomným oznámením tejto skutočnosti spoločnosti MAN 
T&B alebo TBDS; v prípade odvolania súhlasu nie je možné uvedené analýzy 
alebo akékoľvek iné služby objednané Kupujúcim, na ktorých poskytnutie sú 
prenášané údaje potrebné, resp. sa vyžaduje ich prenos, vykonať. 
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5. Prenos údajov o spotrebe paliva a energie 

Na základe vykonávacieho Nariadenia Komisie 2021/392 zo 4. marca 2021, 
ktorým sa vykonáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/631 zo 17. apríla 2019, stanovujúce emisné normy CO2 pre nové 
osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá je umožnený zber a prenos 
údajov o emisiách CO2, spotrebe paliva alebo energie týchto vozidiel za 
skutočných jazdných podmienok na Komisiu. Kupujúci, resp. vlastník vozidla 
má právo odmietnuť prenos týchto údajov a ich sprístupnenie výrobcom 
vozidiel a/alebo tretím osobám, vrátane Komisie, pre vyššie uvedené účely.  

 

X. Kontrola vývozu 

1. Na export alebo re-export zakúpených výrobkov a služieb MAN môžu byť 
úplne alebo čiastočne uvalené sankcie alebo obmedzenia exportu alebo re-
exportu (ďalej aj len ako „kontrola vývozu“), najmä národné zákony, 
medzinárodné predpisy alebo medzinárodné zmluvy a/alebo dohody o 
zahraničnom obchode a platbách, zákony, predpisy, regulatívy, obmedzenia 
a pravidla týkajúce sa vývozu zbraní a jeho kontroly, najmä Nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821, ktorým sa stanovuje režim 
Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu 
a transferu položiek s dvojakým použitím, Európskej únie o dvojakom použití, 
ďalej prepisy Spojených štátov amerických o správe vývozu (EAR)) alebo 
pravidlá a nariadenia o obmedzujúcich opatreniach vo vzťahu k určitým 
krajinám, osobám alebo regiónom. Ak sú na export alebo re-export 
zakúpených výrobkov a služieb MAN potrebné doklady, najmä povolenia, 
licencie, súhlasy, registrácie alebo certifikácie (ďalej aj len ako „povolenia na 
vývoz“), je Kupujúci povinný na to Predávajúceho pri objednaní výrobkov 
a služieb MAN v objednávke upozorniť a tieto povolenia na vývoz 
Predávajúcemu aj predložiť, resp. preukázať. Ak Predávajúci nezíska a/alebo 
nedrží povolenia na vývoz alebo ak tieto povolenia na vývoz nezíska včas, 
zaniká Predávajúcemu povinnosť exportu alebo re-exportu zakúpených 
výrobkov a služieb MAN a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej 
zmluvy, a to bez akýchkoľvek nárokov Kupujúceho, alebo aj tretích osôb, na 
náhradu škody alebo náhradu nákladov z dôvodu zrušenej Kúpnej zmluvy.  

 
2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odmietnuť plnenie Kúpnej zmluvy z 

dôvodov týkajúcich sa kontroly vývozu alebo uvalení sankcií a odstúpiť 
z tohto dôvodu od Kúpnej zmluvy, bez ohľadu na to, či Kupujúci získal 
potrebné povolenia na export alebo re-export. V takom prípade nemá ani 
Kupujúci, ani akékoľvek tretie osoby akýkoľvek nárok na náhradu škody 
alebo náhradu nákladov z dôvodu zrušenia Kúpnej zmluvy Kupujúcim z tohto 
dôvodu.  
 

3. Kupujúci sa zaväzuje, že bude vždy dodržiavať všetky príslušné zákony, 
predpis, pravidlá a regulatívy týkajúce sa exportu a/alebo re-exportu, resp. aj  
importu, ktoré súvisia s používaním, prevodom, predajom, exportom, re-
exportom a importom zakúpených výrobkov a služieb MAN.  

 
4. Akékoľvek odchýlky alebo výnimky z podmienok tohto článku Podmienok 

musia byť Predávajúcemu vopred avizované, Predávajúcim preskúmané a 
následné písomne Predávajúcim potvrdené. 

 
XI. Rozhodné právo 

Na Kúpnu zmluvu, všetky práva, povinnosti a/alebo nároky, vrátane 
zodpovednostných nárokov, ktoré z nej vyplývajú, a to priamo alebo aj 
nepriamo, sa vzťahujú právne predpisy právneho poriadku Slovenskej 
republiky, resp. príslušná legislatíva Európskej únie.  

 
XII. Miesto plnenia a jurisdikcia 

Miestom plnenia je príslušný dodávateľský závod Predávajúceho. Všetky 
spory týkajúce sa práv, povinností a/alebo nárokov, vrátane 
zodpovednostných nárokov, ktoré vyplývajú z Kúpnej zmluvy, a to priamo 
alebo aj nepriamo, vrátane prípadov týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo 
iných s kúpou výrokov a služieb MAN podľa týchto Podmienok súvisiacich 
dokumentov alebo právnych vzťahov budú rozhodované pred 
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. V sporoch s medzinárodným 
prvkom si však Predávajúci vyhradzuje právo predložiť spor na rozhodnutie 
Medzinárodnému arbitrážnemu súdu Medzinárodnej obchodnej komory 
v Paríži, a to jedným alebo aj viacerými arbitrami vymenovanými v súlade 
s pravidlami arbitrážneho súdu, pričom akékoľvek takéto rozhodnutie bude 
konečné a záväzné pre obe strany dohody. 

 
XIII. Informácie o ochrane údajov 
Predávajúci zhromažďuje a spracúva údaje patriace Kupujúcemu s ohľadom na 
príslušné obchodné transakcie, ktoré môžu tiež zahŕňať osobné referencie 
súvisiace s kúpou výrobkov a služieb MAN podľa týchto Podmienok.    
 
Podmienky ochrany týchto údajov, nakladania s nimi, resp. práva dotknutých 
a/alebo oprávnených osôb s ohľadom na článok 13 Nariadenia Európskeho 
parlamentu s Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, resp. 
ustanovenia § 19 a násl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sú 
prístupné na www.man.eu/data-protection-notice, resp. sk. 
 
XIV. Zdieľanie údajov s poskytovateľmi finančných služieb 
 
V závislosti od spôsobu financovania a/alebo refinancovania kúpy výrobkov 
a služieb MAN podľa týchto Podmienok, ktorí zvolí Kupujúci je možné, že v 
súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy bude potrebné údaje Kupujúceho, 
zhromažďované v kontexte uzatvorenia Kúpnej zmluvy (napr. údaje o 
Kupujúcom, zakúpených výrobkoch a službách MAN, cene, platobných 
podmienkach a spod.) zdieľať s poskytovateľmi príslušných finančných 
služieb, poskytovaných Kupujúcemu (najmä bankami, leasingovými 
spoločnosťami alebo poskytovateľmi poistenia úveru a pod.) s čím Kupujúci 
súhlasí.  

 

XV. Súhlas poskytovateľov finančných služieb s inštaláciou funkcií  
 
V prípade, ak sa poskytovatelia finančných služieb majú podľa ich 
podmienok financovania a/alebo refinancovania kúpy výrobkov a služieb 
MAN stať v rámci zabezpečenia svojich pohľadávok voči Kupujúcemu 
vlastníkom výrobkov MAN, najmä motorových vozidiel MAN, alebo si na 
výrobky a vozidla MAN majú uplatňovať akékoľvek zabezpečovacie práva, 
berú na vedomie, že zakúpené výrobky a služby MAN, resp. vozidla MAN 

môže byť po uzavretí Kúpnej zmluvy Predávajúcim upravené, a to inštaláciou 
ďalších funkčných parametrov alebo softvérových riešení ("funkcií") a/alebo 
aktualizáciou funkcií, pričom s takýmito akýmikoľvek úpravami poskytovatelia 
finančných služieb súhlasia. 

http://www.man.eu/data-protection-notice,%20resp.%20sk.
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Príloha 1: 

 

Záruka na laky a karosérie MAN TGE 
 

1. Spoločnosť MAN Truck & Bus SE poskytuje záruku na karosériu 
pre vozidlá MAN TGE za predpokladu, že budú splnené 
nasledujúce podmienky, a to najmä 

 3-ročná záruka na vady laku a 

 12-ročná záruka na koróziu. 
Korózia je v tomto zmysle perforácia plechu na karosérii, ktorá prešla 
zvnútra (dutinou) na vonkajšiu stranu. 

 
2. Záručná doba začína plynúť odovzdaním vozidla spoločnosťou MAN 

Truck & Bus SE alebo autorizovaným predajným partnerom MAN 
prvému Kupujúcemu alebo od dátumu prvej registrácie v závislosti od 
toho, ktorá udalosť nastane skôr. Bez ohľadu na to záručná doba začína 
plynúť dodaním, schválením alebo používaním vozidla autorizovaným 
predajným partnerom MAN. 

 
3. Aby mohla byť poskytovaná služba vyplývajúca z tejto záruky, je 

nevyhnutné, aby všetky servisné práce boli vykonávané v súlade so 
špecifikáciami spoločnosti MAN Truck & Bus SE. 

 
4. Ak sa vyskytne závada, na ktorú sa vzťahuje táto záruka, spoločnosť 

MAN Truck & Bus SE nechá závadu odstrániť v autorizovanom servise 
MAN (odstránenie). 

 
5. Akékoľvek reklamácie súvisiace s MAN Truck & Bus SE, ktoré 

presahujú rámec opravy, sú z tejto záruky vylúčené. Podľa tejto záruky 
predovšetkým nie je nárok na dodanie vozidla bez závad (náhradná 
dodávka). To isté platí pre nároky na náhradu, ako je poskytnutie 
náhradného auta, náhrada škody alebo náhrada zbytočných výdavkov. 
To platí aj vtedy, ak opravou nemožno závadu definitíve odstrániť. 

 
6. Táto záruka neobmedzuje zákonné práva držiteľa záruky ako 

Kupujúceho vozidla vo vzťahu k Predávajúcemu vozidla v prípade 
nedostatkov a prípadné nároky vyplývajúce zo zákona o zodpovednosti 
za závady voči spoločnosti MAN Truck & Bus SE ako výrobcu vozidla, 
ako aj vyplývajúce zo záruk poskytnutých iným spôsobom spoločnosťou 
Man Truck & Bus SE. 

 
7. Prirodzené opotrebovanie, t.j. akékoľvek obmedzenie vozidla 

opotrebovaním, ktoré nie je spôsobené nedostatkami materiálu alebo 
spracovania, je z tejto záruky vylúčené. 

 
8. Na karosérie, inštalácie a demontáž, ako aj na vady vozidla nimi 

spôsobené, sa táto záruka nevzťahuje. To isté platí pre akékoľvek 
príslušenstvo, ktoré nebolo nainštalované alebo dodané výrobcom. 

 
9. Nároky súvisiace so spoločnosťou MAN Truck & Bus SE, ktoré 

vyplývajú z tejto záruky, sú v konečnom dôsledku vylúčené, ak je chyba 
spôsobená nasledujúcimi okolnosťami: 

 

 Vozidlo bolo predtým nesprávne opravené, nesprávne udržiavané 
alebo nesprávne servisované samotným držiteľom záruky alebo 
treťou stranou, ktorá nie je autorizovaným servisom MAN, alebo 

 
 Neboli dodržané špecifikácie týkajúce sa prevádzky, ovládania 

alebo údržby vozidla (napr. návod na obsluhu), alebo 
 

 Vozidlo bolo poškodené v dôsledku zásahu tretej osoby alebo 
vonkajších vplyvov (ako je nehoda, krupobitie alebo povodeň), 
alebo 

 

 Vo vozidle boli nainštalované alebo dodatočne namontované časti 
bez toho, aby boli schválené na použitie spoločnosťou MAN Truck 
& Bus SE, alebo bolo vozidlo zmenené a doplnené spôsobom, 
ktorý nebol schválený spoločnosťou MAN Truck & Bus SE (napr. 
tuning), alebo 

 
 S vozidlom bolo nesprávne zaobchádzané alebo bolo vystavené 

nadmernému namáhaniu (napr. v súťažiach v motoristickom 
športe alebo preťažením), alebo 

 

 Držiteľ záruky ihneď neoznámil závadu, alebo 
 

 Držiteľ záruky napriek žiadosti neposkytol okamžite možnosť na 
opravu. 

 

10. Pri spracovaní záručných reklamácií platí nasledujúce: 

 
a. Nároky vyplývajúce z tejto záruky je možné uplatniť výhradne v 

autorizovanom servise MAN na území EHP a vo Švajčiarsku. 
 

b. Správny výkon servisných prác sa musí overiť záznamom o údržbe. 
 

c. V súvislosti s opravou môže spoločnosť MAN Truck & Bus SE podľa 
vlastného uváženia chybnú časť buď vymeniť alebo opraviť. Vymenené 
diely sa stanú majetkom MAN Truck & Bus SE. 

 
d. Držiteľ záruky môže až do uplynutia záručnej doby na vozidlo 

uplatňovať nároky zo záruky na základe záruky MAN Truck & Bus SE 
na inštalované, nalakované alebo opravené diely v rámci opravy. 

 

e. Ak sa vozidlo stane nefunkčným kvôli závade, držiteľ záruky je povinný 
obrátiť sa na autorizovaný servis MAN, ktorý sa nachádza najbližšie k 
nemu a je pripravený poskytnúť servis. Táto dielňa potom rozhodne, či 
sa potrebné práce vykonajú na mieste alebo v dielni. 

 

Naposledy aktualizované: 10/ 2021 


