
      

       INFORMÁCIE - MANUÁL – VOP - DOVOZ NA OBJEDNÁVKU 

 

          

          KROK č. 1 – ZADANIE DOPYTU:  

          Zadajte svoj dopyt na našom webe: 

          https://www.autobazarbratislava.sk/dovoz/dovoz-aut-zo-zahranicia 

          Následne Vám bude odpovedať poverená osoba, ktorá má na starosti dovoz na objednávku. 

          V prípade, ak je Vaša požiadavka nereálna, prekonzultuje s Vami požiadavky,  poradí Vám a  

          navedie Vás k reálnym požiadavkám. 

 

          KROK č. 2 – ZASIELANIE PONÚK A FORMY KÚPY:  

          Po odsúhlasení si  výberu, pristupujeme k hľadaniu vozidla, podľa Vašich požiadaviek. 

          Ponuky vozidiel  dostávate emailom, v ktorom bude popis vozidla, jeho výbavy, f otodokumentácia,  

          prípadne  dokumentácia poškodení. Nakoľko nám dodávatelia neposkytnú vždy detailné informácie,  

          môže sa stať, že výbava nebude  do  detailov  rozpísaná.  V  takomto prípade sa neváhajte spýtať na  

          doplňujúce informácie. 

 

          FORMA KÚPY „A“ – OKAMŽITÝ NÁKUP:    Do emailu Vám príde ponuka s konkrétnym vozidlom, jeho 

          cena  a všetky potrebné náležitosti. V   tomto prípade stačí potvrdiť písomne záväznú kúpu vozidla a  

          auto je Vaše. Cena je vždy udávaná so všetkými poplatkami  a prihlásením priamo na Vás.  Následne  

          potvrdzujeme kúpu dodávateľovi a vozidlo mu zaplatíme v plnej čiastke.   V tomto   okamihu Vám je 

          vystavená faktúra na zálohovú platbu, ktorú je nutné uhradiť do 48 hodín od jej zaslania zákazníkovi.  

          Tiež dostanete emailom plné moci na prihlásenie, ktoré je nutné overiť notárom, alebo na matrike a 

          doručiť na našu prevádzku do 10 dní od zaslania. 

 

          FORMA KÚPY „B“ – AUKCIA:        Do emailu Vám príde ponuka s konkrétnym vozidlom s potrebnými 

          informáciami. Takisto  informácia,  kedy  je  koniec aukcie,  napríklad  zajtra  o  13:00 hod. Stanovíte 

          si  s  našim   zamestnancom maximálnu  cenu,  ktorú  ste  ochotní  zaplatiť. Cena je vždy udávaná so 

          všetkými poplatkami a prihlásením priamo na Vás. Nakoľko sa väčšinou vozidlo draží až posledných 

          pár sekúnd trvania dražby, nie je priestor na dodatočné konzultácie ceny, preto je dôležité, stanoviť 

          cenový limit vopred.  Nemusíte sa obávať, ak sa nám podarí vozidlo vydražiť lacnejšie,  nebude Vám  

          vozidlo  predávané  za  Váš  maximálny  rozpočet,  ale  lacnejšie.  Našou  politikou  je  predovšetkým  

          spokojný klient a takýchto praktík, kedy je zákazník  „zodraný“ z peňazí,  sa vyvarujeme.  Maximálny  

          rozpočet slúži na to,  aby sme pri dražbe vedeli pohotovo reagovať  na  ponuky ostatných a zároveň,  

          aby sme vedeli, do akej maximálnej sumy, môžeme dražiť. Po vyhranej dražbe má predajca 72 hodín  

          na  schválenie  kúpnej  ceny,  nakoľko  sa  môže stať,  že dražba skončí pri nereálnej cene, teda príliš  

          nízko.  Ak predávajúci kúpnu cenu schváli, v tomto okamihu   Vám je vystavená faktúra  na  zálohovú  

          platbu, ktorú  je  nutné  uhradiť  do  48 hodín od jej zaslania zákazníkovi. Taktiež dostanete emailom  

          plné  moci  na  prihlásenie,  ktoré  je  nutné  overiť  notárom,  alebo  na  matrike  a  doručiť  na  našu  

          prevádzku do 10 dní od zaslania. 

 

         

https://www.autobazarbratislava.sk/dovoz/dovoz-aut-zo-zahranicia


           

          KROK č. 3 – ĎALŠÍ POSTUP: 

          Po uhradení zálohovej faktúry, zabezpečujeme dopravu vozidla do SR, čo je otázkou cca 2 týždňov,  

          podľa vyťaženosti dopravcom. V sezóne sviatkov a dovoleniek, môže doprava trvať o niečo dlhšie. 

  

         Akonáhle je vozidlo dovezené na našu prevádzku, môže si ho prísť zákazník skontrolovať, prípadne  

         dať preveriť  do autoservisu, v rámci Bratislavy. Následne  prebieha príprava vozidla na prihlásenie,  

         teda absolvovanie  všetkých  potrebných  kontrol,  po ktorých prechádza administratívnou  časťou  

         prihlasovania. Konečný krok už je len odovzdanie zákazníkovi. V čase odovzdania vozidla, musí byť  

         auto uhradené v plnej kúpnej cene, teda cca 3 dni pred odovzdaním, dostáva klient avízo o nutnej  

         úhrade zvyšku kúpnej ceny. 

 

         AKO DLHO TRVÁ CELÝ PROCES:            od  zaplatenia  vozidla  dodávateľovi,  trvá  celý  proces  po  

         odovzdanie kupujúcemu,  hovoríme o dobe, cca mesiac. Táto  doba  sa  však  môže  predĺžiť  kvôli 

         vyťaženosti  dopravcu,  alebo  ak  vozidlo  registrujeme  v inom  meste,  ako  je  Bratislava a nie sú 

         voľné termíny na prihlásenie. V  prípade  registrácie  vozidla,  mimo Bratislavský okres,  účtujeme 

         poplatok navyše, vo výške 100€, bez DPH.  Ak si chce zákazník prihlásiť vozidlo,  vo svojom okrese  

         sám a vyhnúť sa tak poplatku, alebo čakaniu navyše, ani to nie je problém.  Po všetkých  úkonoch,  

         súvisiacich s registráciou,  mu   zašleme potrebné  dokumenty  poštou a posledný krok,  absolvuje 

         sám,  teda predloží nami zaslané dokumenty,  na dopravnom inšpektoráte, vo svojom okrese, kde    

         dostane technický preukaz a EČV.  Následne si môže prísť pre svoje vozidlo. K záverečnému úkonu,  

         nie je potrebné pristaviť vozidlo na Dopravný inšpektorát.   

         V lehote jedného mesiaca, nie je započítaná doba vyhľadávania vozidla. 

 

         AKÉ DOSTANEM ZÁRUKY:  štandardom je u nás 12 mesačná záruka na skryté vady, ktorá vyníma  

         bežne  opotrebiteľné  veci,  ako napr.  brzdy, tlmiče a i. a je špecifikovaná v zákonoch SR. V rámci 

         tejto  garancie je však nutné informovať nás, o akejkoľvek závade a vozidlo musí byť obhliadnuté  

         v  našom  autoservise,  či v prípade mimobratislavského zákazníka,  v nami zvolenom autoservise.  

         Akonáhle  bude  vozidlo opravované,  alebo rozoberané bez toho,  aby nás zákazník informoval o  

         reklamácii, záruka na vozidlo prestáva platiť. 

         Okrem tejto záruky je  u nás štandardom tiež doživotná garancia najazdených kilometrov.  Keďže  

         dovážame vozidlá, ktorých 99% je so servisnou históriu v autorizovanom autoservise, je možné si  

         reálny  stav  najazdených  kilometrov,   jednoducho overiť.  Takisto  poskytujeme  garanciu  toho,  

         že  vozidlo  nebolo  vytopené,  zhorené,  ani  na  ňom nie  je  žiadna  právna ťarcha, voči tretiemu 

         subjektu.   

         Garancia  predošlých  nehôd:   Zásadne  nedovážame  vozidlá  po  nehodách, kde boli poškodené 

         nosné časti,  alebo vystrelené airbagy,  avšak je úplne prirodzené,   že na jazdenom vozidle môže  

         byť niečo prelakované, alebo vymenené. 

          

         UPOZORENENIE:::      Plnú  garanciu   poskytujeme len  na  vozidlá   s nájazdom  do  150.000  km.  

         Pri  vyššom  nájazde samozrejme treba počítať,  vzhľadom  na  najazdené  kilometre,  s  nejakými  

         budúcimi investíciami.  

         Samozrejme  vozidlo  NEBUDE  v zlom  stave,   alebo s nutnosťou  investícií vo vysokej sume,  ale  

         Samozrejme  treba  počítať  s  tým,   že vozidlo, ktoré ma najazdených 180.000 km vyžaduj e viac  

         investícií, ako to, s nájazdom 100.000km. 

 

          



 

           

         ČO GARANTOVAŤ NEVIEME:   dodanie druhej sady pneumatík, resp. stav pneumatík, treba preto  

         počítať s nutnosťou investície, do sezónneho prezutia. 

 

         ČO VŠETKO DOSTANEM K VOZIDLU: technický preukaz a 2 kľúče sú základom, samozrejme všetky  

         dokumenty súvisiace s prihlásením a pokiaľ to vek vozidla vyžaduje, potvrdenie o vykonaní TK a EK. 

         U nás zákazník dostáva vozidlo kompletne vyčistené, pokiaľ má kožený interiér, tak s 

         s vyčistenou   a  naimpregnovanou kožou.  Každý  náš  zákazník,  ktorý   si u  nás zakúpi vozidlo,  

         dostáva k  tiež benefit, vo forme zliav v našom autoservise,  autolakovni, alebo autoumyvárne,  

         počas celej doby vlastnenia vozidla. 

 

         ČO AK PRÍDE VOZIDLO V INOM STAVE, AKO SME DEKLAROVALI:  v prípade nezávažných poškodení 

         (  škrabance,   poškodenia interiéru )  sme  povinní  odstrániť  tieto  poškodenia  na  vlastné  náklady.  

         V prípade vážnych poškodení (nefunkčný motor, prevodovka), máte právo odstúpiť od transakcie, čo  

         sa nám ale za 17 rokov pôsobenia na trhu ešte nestalo :-) 

 

         PODSTATNÝ BENEFIT PRE VÁS:     Nakoľko si vážime Vašu dôveru a v tejto dobe, plnej podvodov, je  

         pre nás dôležité že  ste si  vybrali  práve nás.  Rovnako  tiež rozumieme,  že kupovať auto,  ktoré ste  

         naživo nevideli je náročné.  Preto sme si pre Vás pripravili benefit.  Aj  keď  sa záruka na skryté vady  

         nevzťahuje   na bežne   opotrebiteľné diely,  v prípade,  že   vozidlo  príde a   bude nutné  napríklad  

         vymeniť olej, alebo brzdy, toto urobíme zadarmo, ako prejav vďaky za prejavenú dôveru. 

 

          NAŠE DOPLNKOVÉ SLUŽBY:     naša  spoločnosť  poskytuje   fullservice  služby,  preto Vám k vozidlu  

              ponúkame: 

- kompletné poistenie (spolupracujeme so všetkými poisťovňami) 

- autofólie, celoolepy, reklamné polepy 

- zabezpečenie VAM 

- servisné služby, prezúvanie 

- pneumatiky a disky 

- autolakovňa a klampiarske práce 

- autoumyváreň 

             CENNÍK ZÁLOHOVÝCH PLATIEB: 

             CENA VOZIDLA :        

            10.000€ - 20.000€  =  30% 

            20.000€ - 30.000€  =  40% 

            nad 30.000€ =  50% 

 

            Zálohová platba je NEVRATNÁ.  Jej vrátenie je možné len, ak bude 

         Vozidlo obsahovať  poškodenia  vážneho rozsahu,  o ktorých nebol  

         zákazník dopredu informovaný. 
 

         

 



 

         PRÁVNE UPOZORNENIE - DRAŽBA:   pokiaľ sa zákazník rozhodne pre konkrétne vozidlo, kupované  

         formou dražby,  je  potrebné, najneskôr 30 minút pred koncom dražby  zaslať záväznú objednávku,  

         v znení:  

         ,, záväzne si u vás objednávam vozidlo   (typ vozidla),   VIN: (uvedie VIN číslo vozidla zo zaslanej 

         ponuky),  v  maximálnom  cenovom  limite  (zákazník   uvedie dohodnutú  sumu ).  Cena zahŕňa 

         dovoz  a prihlásenie  vozidla.  V prípade  kúpy  cez aukciu, akceptujem, že storno draženia/kúpy  

         vozidla  je  možné  najneskôr  30  minút,  pred  začatím  aukcie.  V  opačnom  prípade, má  

         predávajúci nárok na storno poplatok, vo výške 15% z celkovej kúpnej ceny vozidla. S kompletnými 

         informáciami a postupmi som sa oboznámil/a v manuále služby dovoz na objednávku a plne s ním  

         súhlasím. Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami.“ 

          

 

      

      HĽADANIE VOZIDLA A ZASIELANIE PONÚK NIE JE SPOPLATNENÉ 

 

 

 

      

                                                        

           

      

       www.autopdk.sk  | 0918 955 000 |   Facebook: Auto PDK |  Instagram: autopdk | Youtube: Auto PDK TV 
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