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Meno, priezvisko; adresa klienta (kupujúceho)

 Meno, priezvisko/obchodný názov 

 Adresa/sídlo predávajúceho 

V  dňa  

Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č.  (ďalej len Kúpna zmluva)

Dňa  bola medzi , nar./IČO:  , 

bytom/so sídlom  ako 

predávajúcim a  , nar.:  

bytom:  ako kupujúcim uzatvorená 

Kúpna  zmluva, predmetom ktorej bol predaj a kúpa motorového vozidla zn.   

 VIN: , na základe ktorej kupujúci 

uhradil predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške  €.

V zmysle § 597 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ak dodatočne vyjde najavo vada, 
na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu 
povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

V zmysle § 597 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení právo odstúpiť od zmluvy má 
kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo 
že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

V zmysle § 623 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ak ide o vadu, ktorú nemožno 
odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo 
má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci 
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

V zmysle § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je 
to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku 
zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.

Vyššie uvedené motorové vozidlo má vady:
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Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj na to, že predmet kúpy má uvedenú neodstrániteľnú vadu, ktorá robí predmet kúpi 
neupotrebiteľným odstupujem v súlade citovanými ustanoveniami Občianskeho zákonníka od predmetnej 
Kúpnej zmluvy.

S pozdravom

________________________   _______________________

 podpis kupujúceho

Predávajúci  akceptuje/  neakceptuje predmetné Odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

V  dňa 

________________________   _______________________

 podpis predávajúceho
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