Všeobecné obchodní podmínky
společnosti LOSL s.r.o.
Čl. I
Úvodní ustanovení
(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále
jen „VOP“) tvoří obsahovou součást každé
kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“),
jejímž předmětem je koupě motorového vozidla / návěsu / přívěsu apod. specifikovaného
v kupní smlouvě (dále jen „Předmět koupě“),
uzavírané mezi společností LOSL s.r.o., se
sídlem 269 01 Rakovník, Dukelských hrdinů
2585, IČO: 25103245, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 49877 jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní
smlouvě jako kupující na straně druhé (dále jen
„Kupující“), a to bez ohledu na to, jakou formou je financována Kupní cena (přímo kupujícím, úvěrem či leasingem).
Čl. II
Závdavek
(1) Byl-li ze strany Kupujícího poskytnut Prodávajícímu závdavek (dále jen „Závdavek“),
platí, že realizací práva na ponechání si
Závdavku, resp. vydáním Závdavku, není dotčeno právo na odstupné. Závdavek se nepovažuje za odstupné, není-li výslovně v těchto
VOP nebo Kupní smlouvě uvedeno jinak.
Čl. III
Kupní cena
(1) Pokud nenastaly právní skutečnosti ze
zákona, Kupní smlouvy nebo těchto VOP, na
základě nichž byl Prodávající oprávněn si složený Závdavek ponechat, resp. započíst podle
odstavce 3 nebo 4, započítá se Závdavek na
kupní cenu sjednanou v Kupní smlouvě (před
tím a dále jen „Kupní cena“), v takovém
případě uhradí Kupující Kupní cenu poníženou
o částku Závdavku.
(2) V případě prodlení Kupujícího s úhradou
Kupní ceny nebo části Kupní ceny, uhradí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,25% denně z dlužné částky Kupní ceny do
zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu
škody.
(3) Bude-li prodlení Kupujícího s úhradou
Kupní ceny nebo části Kupní ceny trvat déle

než deset [10] dnů, je Prodávající oprávněn
od Kupní smlouvy odstoupit; tím není dotčen
nárok Prodávajícího na náhradu škody ani
nárok na smluvní pokutu podle odstavce 2.
Pokud Prodávající od této Smlouvy podle předchozí věty odstoupí, má nárok na odstupné
ve výši 20% Kupní ceny. V takovém případě
je Prodávající oprávněn započítat Závdavek
na odstupné, byl-li Závdavek Kupujícím složen;
ustanovení o zápočtu Závdavku na Kupní cenu
podle odstavce 1 se v takovém případě nepoužije. Pokud nebyl Závdavek složen a přesto
byla Kupní smlouva uzavřena, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu sjednané odstupné
do pěti [5] dnů ode dne, kdy bude Kupující
vyrozuměn o odstoupení Prodávajícího
od Kupní smlouvy, a to na bankovní účet
Prodávajícího nebo v hotovosti k rukám
Prodávajícího v sídle Prodávajícího.
(4) Bude-li prodlení Kupujícího s úhradou
Kupní ceny nebo části Kupní ceny trvat déle
než deset [10] dnů a Prodávající nevyužije
svého práva na odstoupení od Kupní smlouvy
podle odstavce 3, vzniká Prodávajícímu právo
na smluvní pokutu ve výši 20% Kupní ceny.
V takovém případě je Prodávající oprávněn
započítat Závdavek na smluvní pokutu, byl-li
Závdavek Kupujícím složen; ustanovení o zápočtu Závdavku na Kupní cenu podle odstavce
1 se v takovém případě nepoužije a Kupující je
povinen uhradit Kupní cenu v plné výši. Pokud
nebyl Závdavek složen a přesto byla Kupní
smlouva uzavřena, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu sjednanou smluvní pokutu
do pěti [5] dnů ode dne, kdy bude Prodávajícím
k uhrazení smluvní pokuty vyzván, a to na
bankovní účet Prodávajícího nebo v hotovosti
k rukám Prodávajícího v sídle Prodávajícího.
(5) Prodávající je povinen vyrozumět Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy podle odst.
3 tohoto článku VOP, jakož i o vzniku nároku
na smluvní pokutu podle odstavce 4 tohoto
článku VOP, na některý z kontaktních údajů
uvedených v článku 1 odstavci 2 Kupní smlouvy,
a to buď písemně nebo elektronicky (e-mailem
nebo datovou schránkou).
(6) V případě, kdy v době mezi uzavřením
Kupní smlouvy a uhrazením Kupní ceny dojde
ke zvýšení sazby DPH vztahující se k Předmětu koupě, bude Kupní cena Předmětu koupě
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navýšena o částku, o níž dojde k navýšení sazby DPH. Zvýšení Kupní ceny podle předchozí
věty není důvodem pro odstoupení nebo vypovězení Kupní smlouvy.
(7) Při financování Kupní ceny prostřednictvím
úvěru či leasingu Kupující bere na vědomí,
že Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost
za nabídky či podmínky úvěru nebo leasingu
sjednaných mezi Kupujícím a poskytovatelem
financování.
Čl. IV
Předání a převzetí Předmětu koupě
(1) Prodávající předá Kupujícímu Předmět koupě až po řádném a včasném zaplacení Kupní
ceny. Kupující není oprávněn se před řádnou a
včasnou úhradou Kupní ceny domáhat vydání
Předmětu koupě. Prodávající je oprávněn nepředat Kupujícímu Předmět koupě i v případě
řádného a včasného zaplacení Kupní ceny, pokud zároveň nejsou ze strany Kupujícího vypořádány, zajištěny či utvrzeny ostatní závazky
Kupujícího vyplývající z Kupní smlouvy nebo
těchto VOP, případně jiných právních vztahů,
které mezi Prodávajícím a Kupujícím vznikly či
vzniknou.
(2) Místem převzetí Předmětu koupě je sídlo
Prodávajícího na adrese provozovny 271 01
Nové Strašecí, Mšecká 967, neurčí-li Prodávající jinak.
(3) O převzetí Předmětu koupě bude vyhotoven
písemný protokol, který je obsahovou součástí Kupní smlouvy, coby její samostatná příloha
(před tím a dále jen „Předávací protokol“).
(4) Kupující je povinen před převzetím Předmět
koupě prohlédnout a ověřit jeho přesnou identifikaci, zjistit úplnost dodávky včetně dokumentace a přezkoušet, zda Předmět koupě nemá
technické nedostatky a zda je plně použitelný
pro zvlášť sjednaný účel. Pokud Kupující povinnost podle předchozí věty nesplní z důvodů
na straně Kupujícího, platí, že tato povinnost
byla splněna a zároveň není Kupující oprávněn
vůči Prodávajícímu uplatnit odpovědnost za
vady nebo škodu, které bylo možné splněním
uvedené povinnosti zjistit.
(5) Předání a převzetí Předmětu koupě potvrdí
Prodávající a Kupující podpisem Předávacího

protokolu.
(6) Nebezpečí škody na Předmětu koupě přejde na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě.
(7) Od okamžiku převzetí Předmětu koupě Kupující plně odpovídá za dodržování veškerých
právních předpisů týkajících se provozování
vozidel na pozemních komunikacích (včetně mýtného, silniční daně apod.) a zajistí, že
nejpozději od tohoto okamžiku bude ohledně
Předmětu koupě uzavřena pojistná smlouva o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla, jinak odpovídá Prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne
(včetně pokut nebo jiných sankcí uložených
příslušným orgánem veřejné nebo státní správy). V případě porušení jakékoliv povinnosti
podle předchozí věty, vzniká v každém jednotlivém případě Prodávajícímu za Kupujícím nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, která
je splatná do pěti [5] dnů ode dne, kdy Prodávající k její úhradě Kupujícího vyzve.
Čl. V
Výhrada vlastnického práva
(1) Do okamžiku úplného zaplacení Kupní
ceny platí k Předmětu koupě výhrada vlastnického práva Prodávajícího, a to bez ohledu na
okamžik faktického předání Předmětu koupě.
Po dobu trvání výhrady vlastnictví je Prodávající oprávněn ponechat si v držení technický
průkaz vozidla, případně jiné potřebné dokumenty, nestanoví-li právní předpis, aby tyto dokumenty měl u sebe uživatel Předmětu koupě.
(2) Po dobu, po kterou zůstává Předmět koupě ve vlastnictví Prodávajícího z titulu výhrady
vlastnického práva je vyloučeno jeho zcizení,
zástava, pronájem, jakékoliv postoupení práv
z Kupní smlouvy třetí osobě a úpravy Předmětu koupě, nedá-li k tomu Prodávající písemný
souhlas.
Čl. VI
Odpovědnost za vady
(1) Prodávající odpovídá za vady Předmětu
koupě, pouze v rozsahu všeobecně stanoveném závaznými právními předpisy, a to výlučně pouze podle těch ustanovení § 2099 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
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znění pozdějších předpisů (případně podle
ustanovení jiného právního předpisu, který
odpovědnost za vady upravuje či bude upravovat), které nelze platně změnit, od nichž se
nelze platně odchýlit či je platně vyloučit, není-li v Kupní smlouvě nebo těchto VOP uvedeno
jinak.
(2) Prodávající odpovídá za vady, které měl
Předmět koupě v době přechodu nebezpečí
škody na Předmětu koupě s výjimkou vad, které Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti
musel poznat již při uzavření Kupní smlouvy,
a to z osobní prohlídky Předmětu koupě nebo
absolvované zkušební jízdy, a dalších vad uvedených dále v tomto článku. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení obsažené v čl. IV
odst. 4 těchto VOP.
(3) Kupující bere na vědomí, že Prodávající
neodpovídá za vady,
a) které odpovídají stáří předmětu koupě, míře
používání nebo opotřebení, které Předmět
koupě měl v okamžiku převzetí Kupujícím;
b) které vznikly po převzetí Předmětu koupě
Kupujícím;
c) na které byl Kupující výslovně Prodávajícím
upozorněn;
d) o kterých Kupující věděl anebo které musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při
uzavření Kupní smlouvy, a to z osobní prohlídky Předmětu koupě nebo absolvované zkušební jízdy (tzv. vady zjevné);
e) které Kupující sám způsobil.
(4) Práva vyplývající z odpovědnosti za vady
podle Kupní smlouvy nejsou převoditelná na
třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je
uplatňovat pouze a výhradně Kupující.
(5) Kupující bere na vědomí, že Předmět koupě je použitou věcí, tudíž se na něj nevztahuje
zákonná záruka a Prodávající smluvní záruku
na Předmět koupě neposkytuje.
(6) Pokud je Předmět prodeje novou věcí a je
poskytována zákonná záruka, pak je Kupující
povinen práva z této záruky uplatňovat přímo
u výrobce nebo jeho výhradního dovozce nebo

jiné výrobcem k tomu autorizované osoby a nikoliv u Prodávajícího.
Čl. VII
Vrácení Předmětu koupě v případě ukončení Smlouvy
(1) Dojde-li k ukončení účinnosti Kupní smlouvy (např. odstoupení, výpověď apod.), je Kupující povinen Předmět koupě vrátit Prodávajícímu nejdéle do pěti [5] pracovních dnů ode dne
ukončení účinnosti Kupní smlouvy. Předmět
koupě se vrací do sídla Prodávajícího, neurčí-li
prodávající jinak.
(2) Poruší-li Kupující povinnost vrátit Předmět
koupě podle odstavce 1, je Kupující povinen
zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodlení s vrácením
Předmětu koupě až do dne jeho vrácení Prodávajícímu; tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
(3) Pokud bude vrácen Předmět koupě podle
odstavce 2 z důvodů podle odstavce 1, vrátí
Prodávající Kupujícímu uhrazenou Kupní cenu
nebo její do té doby uhrazenou část. Kupní
cenu nebo její do té doby uhrazenou část, je
Prodávající povinen Kupujícímu vrátit pouze oproti vrácení Předmětu koupě Kupujícím
Prodávajícímu ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě, že Kupující nesplní
svoji povinnost vrátit Prodávajícímu Předmět
koupě ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího
převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu
veškeré náklady na uvedení Předmětu koupě
do takového stavu a veškerou škodu, která tím
Prodávajícímu vznikne. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku
z titulu náhrady nákladů a škody podle předchozí věty, jakož i veškeré pohledávky, které
z Kupní smlouvy Prodávajícímu za Kupujícím
vzniknou, oproti pohledávce Kupujícího z titulu
vrácení Kupní ceny nebo její do té doby uhrazené části.
(4) V případě odstoupení od Kupní smlouvy
nemá Kupující vůči Prodávajícímu nárok na
náhradu nákladů s vrácením Předmětu koupě,
ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující
nemá nárok na úroky z peněžní částky vráce-
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né mu Prodávajícím.
Čl. VIII
Rozhodčí doložka
(1) Všechny spory z Kupní smlouvy, jakož i
spory o její neplatnost a výklad budou rozhodnuty v rozhodčím řízení jediným rozhodcem, a
to JUDr. Michalem Sýkorou, r.č. 840720/2496.
V řízení bude postupováno podle zákona č.
216/1994 Sb. a hmotného práva České republiky. Místem konání a doručovací adresou
rozhodčího řízení je sídlo IAL SE, organizační složka Praha, IČO: 29031117, Jablonského
640/2, 170 00 Praha 7. Poplatek za rozhodčí
řízení (odměna rozhodce) činí 4% z hodnoty
předmětu sporu, nejméně však 7.000,-Kč bez
DPH. Za každého dalšího účastníka se základ
poplatku zvyšuje o 50 %. Jako svoji adresu pro
doručování v rozhodčím řízení si smluvní strany Kupní smlouvy výslovně zvolily adresu uvedenou v Kupní smlouvě u jejich identifikace,
vyjma případu, kdy rozhodci sdělí doručovací
adresu jinou (dále jen „Doručovací adresa“).
Pokud se některá ze smluvních stran Kupní
smlouvy přestane na doručovací adrese zdržovat, nebo tato přestane existovat, je povinna písemně oznámit změnu adresy do 10 dnů
druhé smluvní straně a rozhodci; neučiní-li tak,
bude i nadále doručováno na doručovací adresu dosavadní s tím, že veškeré písemnosti
včetně rozhodčího nálezu se budou považovat
za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v občanském soudním řádu, jenž se
na doručování v rozhodčím řízení jinak přiměřeně aplikuje. Vyvěšení na úřední desce soudu je nahrazeno vyvěšením na úřední desce
rozhodce, vedené v elektronické podobě na
webové stránce www.urednideskarozhod-ce.
cz. Rozhodčí řízení je oproti soudnímu řízení
neformální a je vždy neveřejné. Rozhodčí řízení se koná písemně bez ústního jednání na
základě písemných podkladů.
(2) V případě, že některé ustanovení Kupní
smlouvy je, stane se či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to
(do maximálního rozsahu, povoleného příslušnými právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Kupní smlouvy.
V takovém případě se smluvní strany Kupní
smlouvy zavazují nahradit toto neplatné nebo
nevymahatelné ustanovení ustanovením plat-

ným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a zákonem přípustný
význam a účinek, jako byl záměr ustanovení,
jež má být nahrazeno. Pokud závazek dle
předchozí věty nebude splněn do pěti dnů ode
dne, kdy jedna strana ke splnění druhou stranu
vyzve, může být neplatné nebo nevymahatelné ustanovení dle tohoto odstavce nahrazeno
k návrhu kterékoliv strany v řízení podle odstavce 1.
Čl. IX
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Kupní smlouva a práva a povinnosti z ní
vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy, pokud
nejsou upraveny Kupní smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
(2) Odchylná ujednání obsažená v Kupní
smlouvě mají přednost před ustanoveními
těchto VOP.
(3) Jakákoliv dohoda o změně Kupní smlouvy
vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami; s výjimkou
změny těchto VOP.
(4) Kupující, jakož i osoby Kupujícího zastupující, poskytují Prodávajícímu souhlas
k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu,
v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech a s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
za účelem zanesení Prodávajícího do evidence zákazníků prodávajícího, příp. zajištění
změn v registru silničních vozidel.
(5) Kupující dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby
Prodávající zpracovával jeho osobní údaje
za účelem provedení změn v registru vozidel
a za účelem nabízení obchodu, služeb či
zákaznických výhod Kupujícímu. Dále Kupující stvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech,
kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z
příslušné smlouvy nezbytný. Prodávající má
právo užívat statistické informace získané ze
své činnosti pro propagaci vlastní činnosti i pro
další účely souvisící s poskytovanými službami.
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Všeobecné obchodní podmínky
společnosti LOSL s.r.o.

(6) Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne
01. 12. 2016 a nahrazují veškeré předchozí
VOP nebo jiné obecné podmínky, mající charakter VOP.
V Rakovníku dne 01. 12. 2016
Tyto VOP byly zveřejněny na URL:
http://losl.cz/doc/vop.pdf dne 01. 12. 2016
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