
Kúpna zmluva č. Z20225429_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského
Sídlo: Samova 4, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36111601
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0905 731 995

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.
Sídlo: Chrenovská 22/1659, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 31440690
DIČ: 2020406113
IČ DPH: SK2020406113
Telefón: 0910888068

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nový osobný automobil hyundai i20, alebo ekvivalent
Kľúčové slová: osobný automobil
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34115000-6 - Iné osobné automobily
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nový osobný automobil Hyundai i20, alebo ekvivalent s nasledovnými parametrami

Funkcia

nový osobný automobil 5 dverový

stav vozidla - nové nejazdené

spĺňajúce všetky uvedené technické špecifikácie , alebo lepšie

doprava na miesto plnenia

splnenie všetkých osobitých požiadaviek na plnenie

manuálna prevodovka

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

počet valcov valec 3 4

zdvihový objem motora cm3 1100 1500

max výkon kW 60 75

disky z ľahkej zliatiny ks 4

dojazdové rezervné koleso ks 1

asistent na rozjazd do kopca ks 1

výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Led denné svetlá ANO

zadná parkovacia kamera ANO

dažďový senzor ANO

svetelný senzor ANO

nárazníky vo farbe vozidla ANO

antiblokovací systém ABS ANO

airbag vodiča a spolujazdca ANO

automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde ANO

úchytky na detskú sedačku ANO

monitorovanie tlaku v pneumatikách ANO

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant ANO

elektrický posilňovač riadenia ANO

kožený volant ANO

vyhrievaný veniec volantu ANO

vyhrievané predné sedadlá ANO

elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá ANO

palubný počítač ANO

elektrické ovládanie predných okien ANO

elektrické ovládanie zadných okien ANO

automatická klimatizácia ANO

rádio s farebným LCD ANO

ovládanie audiosystému na volante ANO

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Záruka  minimálne 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov, 5 rokov asistenčná služba, 5 rokov zvýhodnená 
prehliadka. Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy. 
Faktúra bude obsahovať cenu s DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, cenu bez DPH.

Objednávateľ nie je platca DPH. Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, 
poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzky schopnosti dodaného vozidla. Ak pri odskúšaní sa zistí vada, 
objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie vozidla.Objednávateľ požaduje, aby miesto prevzatia osobného motorového 
vozidla bolo v sídle objednávateľa.Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného
servisu a dopravy na miesto odberu, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, prípadne ďalších obstarávacích nákladov.

Dodávateľ dodá tovar osobné motorové vozidlo bez právnych vád, ktoré by bránili jeho prevzatiu a riadnemu užívaniu.Úhrada 
za dodané osobné motorové vozidlo sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej 
faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok 
pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa.

Ukončenie zmluvy môže nastať:

a) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok,

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u

c) ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia s uvedením obchodnej značky do 5 pracovných dní od uzatvorenia 
zmluvy.

Nový nepoužitý osobný automobil. Vrátane dopravy na miesto objednávateľa.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: EFFETA-Stredisko sv.Františka ,Samova4,949 01 Nitra

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.06.2022 16:55:00 - 29.07.2022 16:56:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 158,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 590,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225429

V Bratislave, dňa 06.06.2022 17:32:01

Objednávateľ:
EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225429


Zákazka


Identifikátor Z20225429


Názov zákazky Nový osobný automobil hyundai i20, alebo ekvivalent


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/324527


Dodávateľ


Obchodný názov AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.


IČO 31440690


Sídlo Chrenovská 22/1659, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 30.5.2022 9:31:15


Hash obsahu návrhu plnenia xRaTuFQv+7ECmyWEVW1zZnucS4kniwMyVZCZFc+0E1A=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
i20 Effeta.PDF










Číslo ponuky : 22013027



Cenová ponuka



Model i20 BC3
Motor 1.2i 62kW MT



Prevodovka 5MT
Farba Sleek Silver Metallic
Interiér Black
Výbava FAMILY



Ponuka vytvorená pre:
EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského
IČO: 36111601
Samova 4 
949 01 Nitra



Vážený zákazník, 
 
teší nás Váš záujem o  vozidlá značky HYUNDAI. Predkladáme Vám konfiguráciu / konfigurácie parametrov Vami vybraného vozidla HYUNDAI,
vrátane návrhu cenových podmienok. Snažili sme sa maximálne vyhovieť Vašim požiadavkám. Pokiaľ si však prajete uskutočniť akékoľvek
zmeny, sme Vám plne k dispozícii. Spokojný zákazník je našou prioritou tak vo fáze predaja, ako aj pri poskytovaných popredajných služieb. 
 
Veríme, že naše vozidlá plne vyhovujú Vašim potrebám a dúfame, že sa rozhodnete 
pre nové vozidlo značky HYUNDAI. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 
 
S úctou, 
Ľuboš Podbehlý



Všetky informácie uvedené v tomto dokumente majú len informatívny a nezáväzný charakter. Aktuálne informácie si vždy overte u autorizovaného predajcu. 
 
Obchodné informácie uvedené v tomto dokumente nepredstavujú akúkoľvek ponuku alebo návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), v zmysle zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), alebo v
zmysle akéhokoľvek iného použiteľného predpisu. Uvedené vlastnosti vozidla a podmienky predaja takisto nepredstavujú záväzné informácie uvedené v § 10a, § 11, § 12 alebo § 14 zákona č.
250/2007 Z .z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, alebo iných uplatniteľných predpisoch. AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť údaje uvedené v
tomto dokumente, vrátane technických parametrov, výbavy, cien a špecifikácie vozidla, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny sa líšia v závislosti, okrem iného, od dodacích
termínov. Záväzné stanovenie ceny, výbavy a špecifikácie vozidla a prípadných dodatočných nákladov bude uvedené v kúpnej zmluve alebo v zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
ohľadom predaja a kúpy vozidla, a stanovenie záväzných technických parametrov obsahuje potvrdenie o homologizácii typu vozidla. Ceny sú stanovené v EUR a sú uvádzané vrátane DPH.
Jednotlivé prvky predajnej akcie platia do jej odvolania alebo do vyčerpania zásob. Získanie jednotlivých zliav môže byť podmienené predložením požadovanej dokumentácie – viac
podrobností je možné získať kontaktovaním autorizovaného predajcu. 
 
Informácie týkajúce sa možnej záruky uvedené v tomto dokumente nepredstavujú záručný list, vyhlásenie o záruke v zmysle § 502, resp. § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka alebo v zmysle §
429 a nasl. Obchodného zákonníka, ani iný obdobný záručný dokument, a ani nezahŕňajú všetky záručné podmienky. Záruka bude poskytnutá pri predaji vozidla, pričom podrobné záručné
podmienky budú uvedené v záručnom liste (v garančnej knižke). Bezplatná kontrola technického stavu nie je kontrolou požadovanou zákonom (povinná technická prehliadka). Na
príslušenstvo a vybrané voliteľné položky sa vzťahuje osobitná záruka. Viac podrobností je možné získať kontaktovaním autorizovaného predajcu. 
 
Technické údaje, voliteľná výbava, dostupné príslušenstvo a rozmery vozidla, vrátane ich grafického znázornenia (výkresy a fotografie) uvedené v tomto dokumente majú len ilustratívny
charakter a môžu sa odlišovať od skutočnosti. Presné vlastnosti vozidla budú v súlade s príslušnými právnymi predpismi poskytnuté a určené pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo zmluvy o
uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy priamo zo strany autorizovaného predajcu. Prípadné podmienky týkajúce sa formy financovania a poistenia budú uvedené v samostatnej informácii a
ponuke. 



AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.
Chrenovská 22/1659
949 01 Nitra



Ľuboš Podbehlý
lubos.podbehly@hyundainitra.sk



421910888079



Ponuka vytvorená: 30.05.2022
Ponuka platná do: 13.06.2022
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Výbava



PODVOZOK A BEZPEČNOSŤ
Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)     
Predné bočné airbagy a okenné airbagy vpredu a vzadu     
ABS+ ESC+ HAC+ MCB     
Úchyty pre detskú sedačku (Isofix)     
ISG (Stop Go systém) so systémom inteligetného manažmentu alternátora     
Elektrický posilňovač riadenia     
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant     



VONKAJŠIA VÝBAVA
Tónované sklá     
Tónované sklá     
Predné halogénové svetlomety     
Svetelný senzor     
LED denné svetlá     
Ukazovateľe smeru v spätných zrkadlách     
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla     
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá     
Nárazníky vo farbe vozidla     
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe vozidla     
Predné AERO stierače     
Zliatinové disky kolies s rozmerom 195/55 R16     
Dojazdové rezervné koleso – len s motormi 1,2i a 1,0 T-GDi 74 kW     



SEDADLÁ
Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2     
Látkové čalúnenie sedadiel     



VNÚTORNÁ VÝBAVA
El. ovládanie predných okien/zadných okien/s bezpečnostnou funkciou proti privretiu na strane vodiča     
Osvetlenie v batožinovom priestore     
Predná lakťová opierka     
Kožený volant     
Kožená hlavica radiacej páky     
Vyhrievaný veniec volantu     
Predné kozmetické zrkadlá v slnečnej clone     
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v predných slnečných clonách     



POHODLIE
Automatická klimatizácia     
Automatické odhmlievanie čelného skla     
Prístrojová doska Supervision s 10,25'' LCD displejom     
Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo     
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti     
Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu LKA, systém na sledovanie únavy vodiča DAW,
automatické prepínanie diaľkových svetiel HBA



    



Vylepšený systém autonómneho núdzového brzdenia s ochranou chodcov a cyklistov FCA+     
Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS     
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Asistent sledovania dopravných značiek ISLA     
Zadné parkovacie senzory     
Zadná parkovacia kamera     
Dažďový senzor     
Upozornenie na prítomnosť cestujúcich na zadných sedadlách ROA bez senzorov     
USB nabíjací port     
Rádio s 8” farebným LCD, RDS a služby Apple CarPlay/Android Auto     
Predné 2 reproduktory     
Výškové 2 reproduktory     
Automatické tiesňové volanie E-call     
Ovládanie audiosystému na volante     
Bluetooth     
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania     
Imobilizér     
Centrálne zamykanie     



 Položka Cena bez DPH Cena s DPH
 Cenníková cena             13.575,00 EUR             16.290,00 EUR
 Príslušenstvo 0 EUR 0 EUR
 Farba                408,33 EUR                490,00 EUR
 Interiér 0 EUR 0 EUR
 Fleetová zľava             -1.817,83 EUR             -2.181,40 EUR
 Zľava dealera                 -7,17 EUR                 -8,60 EUR



Cena celkem             12.158,33 EUR             14.590,00 EUR



5 rokov záruky
5 rokov záruky
5 rokov asistencia
5 zvýhodnených servisných prehliadok počas trvania záruky



Príplatková výbava
  Winter Pack            500 EUR



Príslušenstvo             Cena bez DPH Cena s DPH



 • C24AC10949_0013 - Povinná výbava vozidla (lekárnička,vesta,ťažné
lano)
 • C24AC10949_0014 - Gumové rohože



EUR
EUR



EUR
EUR



POZNÁMKA
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