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Obchodný názov; adresa sídla/miesto podnikania klienta (kupujúceho)

 Meno, priezvisko/Obchodné meno predávajúceho 

 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  , IČO:  miestom podnikania/

so sídlom:  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 § 344 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje 
zmluva alebo tento alebo iný zákon.

V zmysle § 349 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade 
s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno 
účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany.

V zmysle § 436 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(1)  Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom ( § 345 ods. 2), môže kupujúci:
a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať 

odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

(2)  Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 1 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom 
oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez 
súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené 
neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez 
zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru 
v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od 
zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

(3)  Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v odseku 2, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom 
porušení zmluvy.

V zmysle § 437 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(1)  Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie 
chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
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(2)  Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa odseku 5, je predávajúci 
povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby 
opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť 
kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

(3)  Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný 
poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na 
zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

(4)  Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa odseku 3 alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci 
oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto 
oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 3.

(5)  Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z odseku 3 alebo 4, môže kupujúci uplatniť nárok na 
zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení 
lehoty podľa odseku 3 alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez 
súhlasu predávajúceho meniť.

V zmysle § 441 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(1)  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
(2)  Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.
(3)  Ustanovenie odseku 2 však neplatí,

a) ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím kupujúceho, 
alebo

b) ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.
(4)  Ustanovenie odseku 2 takisto neplatí, ak pred objavením vád kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar 

úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití. V tomto prípade je povinný vrátiť 
nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť predávajúcemu náhradu do výšky, 
v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.

Vyššie uvedené motorové vozidlo má vady:

 

 

 

 

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 Obchodného 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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