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Záručné podmienky 
 

Spoločnosť KM CARS, so sídlom Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta, IČO: 34 132 431, 

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 

1696/T (ďalej len „predávajúci“) ako autorizovaný dealer vozidiel značky OPEL a Chevrolet 

poskytuje kupujúcemu na nové zakúpené vozidlá a nové originálne dielce a originálne 

príslušenstvo značky OPEL a CHEVROLET záruku v rozsahu a za podmienok uvedených 

v týchto Záručných podmienkach.   

Tieto Záručné podmienky sa vzťahujú výhradne na nové vozidlá a nové originálne dielce 

a originálne príslušenstvo značky OPEL a Chevrolet, ktoré si kupujúci zakúpil od 

predávajúceho v niektorej z jeho prevádzok.   

 

 

I. Všeobecné ustanovenia 
 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predané vozidlo v čase jeho prevzatia 

kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vozidla v záručnej dobe (záruka). 

Pri ojazdených vozidlách predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím 

alebo opotrebením. Pri vozidlách predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá 

za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.  

 

2. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v týchto záručných podmienkach 

uvedené inak. Dĺžka záručnej doby ojazdených vozidiel je 12 mesiacov, pokiaľ sa 

predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla oboma zmluvnými 

stranami. 

 

3. Kupujúci je povinný prezrieť vozidlo a vykonať jeho prehliadku čo najskôr po prechode 

nebezpečenstva škody na tovare, t.j. pri prevzatí vozidla od predávajúceho. Ak pri 

prevzatí vozidla kupujúci zistí zjavnú vadu na vozidle, je túto skutočnosť povinný 

uviesť v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí vozidla. Pokiaľ tak neučiní, môže 

uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady 

malo vozidlo už v čase jeho prevzatia.  

 

4. Počas plynutia záručnej doby je kupujúci povinný bezodkladne po zistení vady na 

vozidle, túto bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. 

 

5. Kupujúci je povinný pri používaní vozidla dodržiavať okrem všeobecne známych 

pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené výrobcom pre používanie vozidla v Návode 

na obsluhu a v palubnej literatúre, užívať ho a starať sa o neho v súlade s jeho 

prirodzenou životnosťou. 

 

6. Na podmienky a spôsob postupu pri uplatnení a vybavení reklamácie kupujúceho sa 

vzťahuje platný Reklamačný poriadok predávajúceho. 
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II. Rozsah záruky 

 

1. Predávajúci poskytuje na nové vozidlá a na nové originálne dielce a príslušenstvo 

značky OPEL a Chevrolet nasledujúcu záruku: 

 2 – ročná záruka na prevádzku bez závad bez obmedzenia počtu najazdených 

kilometrov – tzv. základná záruka 

 3 – ročná záruka na motor, rozvodovku, prevodovku s limitom 150.000 km – tzv. 

predĺžená záruka v základnom rozsahu 

 12 – ročná záruka vzťahujúca sa na prehrdzavenie karosérie (korózia zvnútra smerom 

von a prederavenie)  

 pri úžitkových vozidlách typu Movano sa poskytuje 6 – ročná záruka vzťahujúca sa na 

prehrdzavenie karosérie (korózia zvnútra smerom von a prederavenie)  

 

III. Podmienky poskytnutia záruky na nové vozidlá 

 

1. Predávajúci poskytuje základnú záruku na nové vozidlá len pri súčasnom a nepretržitom 

plnení nasledujúcich podmienok: 

 pri používaní vozidla sú plnené pokyny a rešpektované odporúčania uvedené 

v Návode na obsluhu a v palubnej literatúre v súlade s technickými podmienkami 

výrobcu,  

 sú odborne prevedené všetky servisné prehliadky podľa rozsahu a intervalov 

predpísaných výrobcom výhradne u autorizovaných servisov značky. Aktuálny 

zoznam úkonov je možné získať u autorizovaných servisov,  

 závady, ktoré boli zistené pri pravidelných servisných prehliadkach, nechal kupujúci 

odstrániť v najkratšom možnom čase, 

 pri opravách v záruke sú použité výhradne originálne dielce, 

 pokiaľ budú servisné prehliadky a opravy vykonávané v opravovniach mimo 

autorizovanej servisnej siete a ak vznikne v príčinnej súvislosti s takto vykonanými 

servisnými úkonmi a v ich rámci použitými dielcami závada alebo dôjde k inému 

poškodeniu vozidla, nevzťahuje sa na tieto závady záruka poskytovaná predávajúcim 

 práva zo zodpovednosti za vady sú uplatnené bez zbytočného odkladu po zistení vady 

a kupujúci pritom k odstráneniu vady poskytne nevyhnutnú súčinnosť, 

 všetky opravy lakovaných dielcov karosérie a dielcov s antikoróznou ochranou sú 

vykonávané podľa výrobcom stanovenej technológie výhradne u autorizovaných 

servisov; pokiaľ však budú tieto opravy vykonávané v opravovniach mimo 

autorizovanej servisnej siete a ak vzniknú v príčinnej súvislosti s takto vykonanými 

servisnými úkonmi a v ich rámci použitým materiálom a dielcami korózie, 

prehrdzavenia alebo vady laku, nevzťahuje sa na tieto závady záruka poskytovaná 

predávajúcim.  

 

2.  Základná záruka na nové vozidlá sa nevzťahuje: 

 na poškodenie a závady, ktoré súvisia so skutočnosťou, že vozidlo bolo opravované 

alebo prevádzkovo udržiavané iným, ako autorizovaným servisom, 

 na poškodenia vzniknuté vonkajšími mechanickými alebo chemickými vplyvmi a 

poškodením a ďalej nedbalosťou užívateľa pri používaní vozidla a starostlivosti o 

vozidlo, 
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 na poškodenie a závady spôsobené násilným prekonaním uzamykacích dielcov a 

zabezpečovacích systémov vozidla alebo vzniknuté v súvislosti s ním, 

 na poškodenie spôsobené haváriou, dopravnou nehodou alebo nárazom, požiarom, 

živelnou pohromou (krupobitie, zaplavenie vozidla a pod.), 

 na prirodzené prevádzkové opotrebenie, na závady spôsobené neodborným 

zaobchádzaním, nedostatočnou údržbou alebo nepovolenými úpravami (napríklad 

dodatočná montáž alebo zástavba výrobcom neschválených dielcov, zariadení, resp. 

príslušenstva a pod.), 

 na vady spôsobené používaním vozidla v podmienkach, ktoré nezodpovedajú 

podmienkam stanoveným výrobcom (napríklad preťaženie vozidla – aj krátkodobé, 

športová a výcviková činnosť a pod.), 

 na vady, ktoré vznikli z dôvodu preťažovania, zanedbania, hrubého zaobchádzania 

alebo pri riadení nekvalifikovanou alebo neskúsenou osobou, prípadne bolo vozidlo 

použité pre súťažné účely, ako sú cestné závody alebo rallye, 

 na vady vzniknuté nerešpektovaním pokynov v Návode na obsluhu a v Pláne kontrol 

a údržby, 

 na poškodenie laku spôsobené vonkajším mechanickým vplyvom (poškrabanie, vrypy, 

odery od kamienkov a pod.), 

 na poškodenie laku spôsobené chemickým vplyvom (priemyselné spady, vtáčí trus, 

stromové živice, morská voda, piesok, soľ, iné chemické látky – žieraviny a pod.), 

 na poškodenie laku spôsobené nesprávnou údržbou a ošetrovaním laku (použitie 

agresívnej autokozmetiky, nevhodných čističov, lešteniek a pod.), 

 na vady prehrdzavenia, ktoré neboli bezprostredne po ich zistení uplatnené u 

autorizovaných servisov, čo malo za následok vznik korózie a prehrdzavenie 

materiálu, 

 na vady prehrdzavenia spôsobené poškodením antikoróznej ochrany, ktoré neboli 

bezprostredne po ich zistení uplatnené u autorizovaných servisov, čo malo za následok 

vznik korózie a prehrdzavenie materiálu. 

 

3. Záruka sa nevzťahuje na pravidelné servisné prehliadky vozidla, ktoré je kupujúci 

povinný absolvovať podľa rozsahu a intervalov predpísaných výrobcom a na náklady 

vyplývajúce z bežného prevádzkového opotrebenia, ide napr. o bežnú údržbu, 

nastavenie a pravidelné kontroly, súčasti bežnej prevádzkovej spotreby ako je olejový, 

vzduchový a palivový filter, výmenu dielcov, ktoré podliehajú bežnému prevádzkovému 

opotrebeniu vyplývajúcemu z ich používania a počtu najazdených kilometrov 

(pneumatiky, sviečky, stieracie lišty, brzdové obloženie a kotúče, tlmiče, spojka, hnacie 

remene, výfukové potrubie, žiarovky a pod.). 

 

4. V rámci predĺženej jednoročnej záruky na neexistenciu vád laku, ktorá nadväzuje na 

dvojročnú základnú záruku, má kupujúci právo na bezplatnú opravu laku potrebnú na 

odstránenie vady podľa predpisov výrobcu. Táto predĺžená záruka platí, pokiaľ boli 

splnené podmienky uvedené v bode 1 tohto článku a nevzťahuje sa na vady uvedené v 

bode 2 tohto článku. 
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5. V rámci predĺženej záruky na neprehrdzavenie karosérie, ktorá nadväzuje na 

dvojročnú základnú záruku, má kupujúci právo na bezplatnú opravu alebo výmenu 

dielcov, ktoré  

 

6. autorizovaný servis uznal za vadné, a u ktorých došlo k perforácii spôsobenej 

koróziou. Táto predĺžená záruka platí, pokiaľ boli splnené podmienky uvedené 

v bode 1 tohto článku a nevzťahuje sa na vady uvedené v bode 2 tohto článku. 

Predĺžená záruka na neprehrdzavenie karosérie sa nevzťahuje na mechanické diely, 

ktoré nie sú súčasťou karosérie a na diely podliehajúce prevádzkovému 

opotrebeniu (výfukové potrubie, disky kolies, vady laku a pod.). 

 

IV. Podmienky poskytnutia záruky na originálne dielce a originálne príslušenstvo 

 

1. Predávajúci poskytuje záruku na originálne dielce a originálne príslušenstvo len pri 

súčasnom a nepretržitom plnení nasledujúcich podmienok: 

 boli dodržané montážne postupy a všetky odporúčania dané výrobcom v prípade, že 

kupujúci originálny dielec montoval do vozidla sám alebo tieto práce nechal vykonať 

inou osobou, ako autorizovaným servisom, 

 boli dodržané montážne postupy a všetky odporúčania dané výrobcom originálneho 

príslušenstva v prípade, že kupujúci originálne príslušenstvo sám montoval alebo 

použil do vozidla alebo na vozidlo alebo tieto práce nechal vykonať inou osobou ako 

autorizovaným servisom, 

 pri užívaní originálneho dielca a originálneho príslušenstva boli plnené pokyny a 

rešpektované odporúčania uvedené v montážnom návode, užívateľskom návode, 

palubnej literatúre a príbalovej informácii. 

 

2. Záruka poskytnutá na originálne dielce a originálne príslušenstvo sa pritom nevzťahuje 

najmä na opotrebenie originálneho dielca alebo originálneho príslušenstva spôsobené 

ich obvyklým používaním, na opotrebenia vzniknuté v dôsledku extrémneho zaťaženia, 

na vady spôsobené neodbornou montážou, chybným používaním a mechanickým 

poškodením. 

 

 

Tieto záručné podmienky sú záväzné odo dňa ich prijatia predávajúcim a ich ustanovenia 

nahrádzajú všetky doterajšie ustanovenia týkajúce sa podmienok a rozsahu poskytovania 

záruky predávajúcim kupujúcemu.  

 

 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 29.6.2018     Podpis:______________ 


