OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA VOZIDLO
§1
Předmět smlouvy
Kupující kupuje od prodávajícího za podmínek uvedených v této kupní smlouvě (dále jen smlouva) vozidlo, jehož specifikace
a výbava je uvedena v příloze této smlouvy (dále jen vozidlo).
§2
Kupní cena, platební podmínky
2.1. Celková kupní cena vozidla v Kč nebo EUR, včetně cla a dopravy k prodávajícímu je uvedena v kupní smlouvě jejíž jsou tyto obchodní podmínky
nedílnou součástí.
2.2. Kupující tímto potvrzuje, že dojde-li ode dne podepsání této smlouvy ke dni vystavení konečné faktury ke změně kurzu EUR / Kč o více než 2 %, má
prodávající právo dodatečně jednostranně změnit kupní cenu v souladu s touto změnou kurzu a dále tímto prohlašuje, že s touto změnou předem
souhlasí.
2.3. Dojde-li na základě opatření české vlády nebo jiného příslušného úřadu ke změně celních a / nebo daňových předpisů, které budou mít vliv na
stanovení kupní ceny prodávajícím, prohlašuje rovněž kupující, že prodávající má právo změnit dodatečně jednostranně tuto kupní cenu, a to v souladu s
touto změnou. Kupující prohlašuje, že s touto změnou tímto předem souhlasí.
2.4. Jakékoliv jiné změny kupní ceny jsou možné jen na základě dohody smluvních stran.
2.5. Kupující je povinnen zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 20 % kupní ceny na vozidlo, a to do 7 dnů po podepsání této smlouvy. Tuto zálohu je
kupující povinen zaplatit buď v hotovosti nebo bankovním převodem na účet prodávajícího u UniCredit Bank Czech Republic a. s., č. ú.
5968241001/2700 (CZK); č. ú. 5968241028/2700 (EUR). Při platbě v hotovosti potvrdí písemně prodávající kupujícímu neprodleně převzetí zálohy.
2.6. Při převzetí vozidla kupujícím je kupující povinen prokázat prodávajícímu zaplacení zbývající částky kupní ceny vozidla.
2.7. Zaplacením dle této smlouvy se vždy rozumí buď platba kupujícího prodávajícímu v hotovosti či připsání jednotlivých plateb kupujícího na účet
prodávajícího.
2.8. Pokud kupující nezaplatí platby prodávajícímu způsobem stanoveným touto smlouvou, je v prodlení.
2.9. Je-li kupující v prodlení se zaplacením zálohy na kupní cenu či zbývající části kupní ceny, je prodávající oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy.
2.10. Kupující nemá právo požadovat po prodávajícím úrok ze zaplacených plateb a to ani v případě jeho odstoupení od smlouvy.
§3
Předběžná dodací lhůta, dodací podmínky
3.1. Prodávající po obdržení zálohy na kupní cenu objedná neprodleně u generálního dovozce společnosti Mercedes-Benz Česká republika, s. r. o. (dále
jen MBCZ) výrobu vozidla. Vozidlo bude prodávajícím dodáno kupujícímu do 4 měsíců po zaplacení zálohy dle § 2.5. (dále jen předběžná dodací lhůta).
Kupující bere tímto na vědomí, že celková dodací doba vozidla je závislá na výrobních kapacitách Daimler AG, na dopravě od Daimler AG a MBCZ k
prodávajícímu a na servisních kapacitách prodávajícího v rámci předprodejní přípravy.
3.2. Při nedodržení předběžné dodací lhůty prodávajícím nevzniká kupujícímu právo na odstoupení od této smlouvy. Kupující má právo odstoupit od
smlouvy, jestliže prodávající nedodá vozidlo ani v průběhu dalších 4 měsíců (dále jen dodatečná dodací lhůta), s výjimkou případů výslovně stanovených
touto smlouvou. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy, bylo-li prodlení prodávajícího s dodáním vozidla v příčinné souvislosti s takovými důvody
a skutečnostmi, které nemohl prodávající a/nebo společnost Daimler AG a/nebo MBCZ ovlivnit.
3.3. V případech náběhu nových modelů bere tímto kupující na vědomí, že nemá právo na odstoupení od této smlouvy ani v případě nedodržení
dodatečné dodací lhůty prodávajícím a že celková dodací doba vozidla je závislá na výrobních kapacitách Daimler AG a MBCZ, nadopravě od Daimler AG a
MBCZ k prodávajícímu a na servisních kapacitách prodávajícího v rámci předprodejní přípravy.
3.4. Prodávající se nesmí odchýlit od provedení a specifikace vozidla dle přílohy s výjimkou konstrukčních odchylek ze strany společnosti Daimler AG.
Odchýlí-li se prodávající od provedení a specifikace vozidla dle přílohy, budou řešit smluvní strany vzniklou situaci dodatečnou dohodou.
3.5. Prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu a místu převzetí vozidla.
Kupující je povinen po obdržení této informace zaplatit neprodleně zbývající částku kupní ceny a dále ve lhůtě 7 pracovních dnů od obdržení této
informace převzít vozidlo. Pokud kupující nepřevezme vozidlo ve stanovené lhůtě, je v prodlení s převzetím vozidla. Je-li kupující v prodlení s převzetím
vozidla, je povinen uhradit prodávajícímu náhradu skladovacích nákladů, jakož i další nároky prodávajícího upravené touto smlouvou, nedohodnou-li se
smluvní strany písemně jinak.
3.6. Kupující potvrdí převzetí vozidla svým podpisem na předávacím protokolu. U kupujícího - právnické osoby - je potřeba vedle podpisu oprávněných
osob i otisk razítka kupujícího.
3.7. Je-li kupující v prodlení se zaplacením zálohy na kupní cenu a prodávající neodstoupí od této smlouvy, má za to, že se smluvní strany dohodly na
prodloužení předběžné dodací lhůty přiměřeně prodlení kupujícího.

§4
Výhrada vlasnictví
Došlo-li k předání vozidla kupujícímu před úplným zaplacením celé kupní ceny, dohodly se smluvní strany na tom, že vozidlo zůstává až do úplného
zaplacení celé kupní ceny dle § 2.6., včetně případných vedlejších nákladů ve vlastnictví prodávajícího (výhrada vlastnictví). Kupující se musí zdržet
takovéto dispozice s vozidlem, které by mohlo ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího.
§5
Odpovědnost za vady vozidla
Při vadách na vozidle má kupující právo na plnění ze záruky dle garančních podmínek, které jsou přiloženy jako nedílná součást této smlouvy.
§6
Odstoupení od smlouvy / smluvní pokuta
6.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud se kupní cena změní o více než 10 % v důsledku změn kurzu EUR / Kč, příslušných předpisů nebo
ceny vozidel společnosti Daimler AG dle § 2.2. a § 2.3. této smlouvy nebo z důvodu prodlení dle § 3.2. a § 3.3. této smlouvy. Prodávající je v tomto
případně povinen vrátit zaplacenou zálohu kupujícímu dle § 2.5., a to do 15. pracovních dnů ode dne, kdy prodávající obdržel písemné prohlášení
kupujícího o odstoupení od smlouvy.
6.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že kupující nepřevzal vozidlo ani ve lhůtě k převzetí vozidla dle § 3.5., ani v rámci k
tomu účelu stanovené dodatečné lhůtě.
6.3. Pro případ, že kupující poruší své smluvní povinnosti dle těchto obchodních podmínek, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20 % kupní
ceny vozidla. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím vedle této smluvní pokuty i náhradu škody.
6.4. Prodávající má dále právo kdykoliv odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy kupujícím, zejména je-li kupující v prodlení se zaplacením
zálohy nebo zbývající části kupní ceny dle § 2.8.
6.5. Prodávající má dále právo kdykoliv odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
§7
Ostatní ustanovení
7.1. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena
platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté takové ustanovení, které se co nejvíce přibližuje smyslu a účelu
hospodářského úmyslu této smlouvy.
7.2. Žádné vedlejší ústní jednání k této smlouvě nebyla učiněna. Změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu. Toto se vztahuje i na vzdání
se požadavku této písemné formy.
7.3. Místem plnění všech závazků smluvních stran je sídlo prodávajícího. Místem soudní příslušnosti pro veškeré současné i budoucí nároky vyplývající z
obchodního styku je sídlo prodávajícího.
7.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 exemplářích, byla smluvními stranami přečtena a jako důkaz jejich souhlasu byla podepsána.
7.5. Zákazník svým podpisem stvrzuje souhlas s uchováním a zpracováním svých osobních údajů pouze pro potřebu firmy Centrum
Moravia spol. s r. o. a Mercedes-Benz Česká Republika spol. s r. o.
7.6. Kupující se zavazuje, že jím zakoupený vůz neprodá ani nepřevede na další subjekt minimálně po dobu 6 měsíců od data prodeje. Pokud tak přesto
učiní, poruší tím smluvní podmínky a souhlasí s tím, že vyplatí prodávajícímu smluvní pokutu dle bodu 6.3 těchto podmínek a zpětně uhradí případnou
poskytnutou slevu.

Dne: 5.6.2013

______________________________________
Prodávající

_____________________________________
Kupující

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO NOVÁ OSOBNÍ, TERÉNNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA MERCEDES-BENZ
1. Úvodní ustanovení
Podpisem předávacího protokolu zákazník potvrzuje, že převzal a akceptuje tyto záruční podmínky pro nová motorová vozidla společnosti Centrum
Moravia, s r.o. se sídlem Olomouc, Horní Lán 3/415, PSČ: 77900, IČ: 25367862, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude m
v Ostravě, v oddíle C, vložce 15884 (dále jen „prodávající“) (vše dále jen „záruční podmínky“), společně s dalšími informacemi o garancích a
asistenčních službách obsažených v dokumentaci k vozidlu, jako je servisní knížka či sešit s Mobilo Life a návod k obsluze.
2. Odpovědnost za vady vozidla / nepodnikatelé
Pokud je kupující

A.
B.
C.

fyzická nebo právnická osoba, která kupuje vozidlo za jiným účelem než pro podnikání s tímto vozidlem, nebo
stát nebo samosprávná územní jednotka, která kupuje vozidlo za jiným účelem než za účelem zabezpečování veřejných potřeb, popř.
státní organizace, na kterou bylo zabezpečení veřejných potřeb státem přeneseno a která kupuje vozidlo za jiným účelem než za
účelem zabezpečování veřejných potřeb,
vztahují se na odpovědnost prodávajícího za vady vozidla kogentní ustanovení občanského zákoníku a rovněž následující ustanovení tohoto článku 2:
2.1 Záruční doba činí 24 měsíců.
2.2 Záruční doba začíná běžet od předání vozidla kupujícímu.
2.3 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného
odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu vozidla, nebo týká-li se vada jen součásti vozidla,
výměnu součásti. Rozhodnutí o tom, zda je nárok úměrný či nikoliv náleží výlučně prodávajícímu. Není-li takový postup možný, může kupující žádat
přiměřenou slevu z konečné kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.
2.4 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby vozidlo mohlo být řádně užíváno jako vozidlo bez vady, má kupující právo na výměnu
vozidla nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro
opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad vozidlo řádně užívat.
2.5 Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu vozidla, má kupující právo na přiměřenou slevu z konečné kupní ceny nebo
může od smlouvy odstoupit.
2.6 Práva z odpovědnosti za vady vozidla, pro která platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
3. Odpovědnost za vady vozidla / podnikatelé
Pokud je kupující:

A.
B.
C.

podnikatel, který kupuje vozidlo za účelem podnikání s tímto vozidlem, nebo
stát nebo samosprávná územní jednotka, která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování veřejných potřeb, popř.
státní organizace, na kterou bylo zabezpečení veřejných potřeb státem přeneseno a která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování
veřejných potřeb,
vztahují se na odpovědnost prodávajícího za vady vozidla následující ustanovení tohoto článku 3:
3.1 Prodávající prohlašuje, že vozidlo bude po záruční dobu určenou v článku 3.4 způsobilé k běžnému užívání a že se na něm nevyskytnou žádné
vady, s výjimkou vad popř. opotřebení, na které se dle tohoto článku 3 záruka za jakost nevztahuje (vše dále jen „záruka“).
3.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vozidla a rovněž na vady a opotřebení, které vznikly v důsledku takového užívání vozidla, které není v
souladu s obvyklým účelem užívání. Záruka se zejména tedy nevztahuje na výměnu či opravy dílů opotřebovaných provozem vozidla, jako např.
brzdového obložení, tlumičů pérování nebo obložení spojky.
3.3 Při převzetí vozidla od prodávajícího je kupující povinen vozidlo důkladně prohlédnout . Nároky plynoucí z vad vozidla (článek 3.7 a článek 3.8),
které kupující při vynaložení odborné péče měl a mohl zjistit při prohlídce podle předchozí věty, lze uplatnit pouze ve lhůtě 3 dnů od převzetí vozidla
kupujícím, jinak tyto nároky zanikají.
3.4 Práva kupujícího ze záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (v této smlouvě jen „záruční doba“). Délka záruční doby činí u osobních a
užitkových motorových vozidel 24 měsíců od data předání vozidla kupujícímu.
3.5 Do záruční doby se započítává i doba ode dne uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady dle tohoto článku 3 až do dne, kdy byl kupující
prodávajícím vyzván k převzetí vozidla po odstranění vady.
3.6 Za „podstatné porušení smlouvy“ prodávajícím se považuje dodání vozidla s neodstranitelnou vadou, která znemožňuje řádné užívání vozidla. O
podstatné porušení smlouvy se jedná i tehdy, vyskytne-li se taková vada v průběhu záruční doby. V pochybnostech se má za to, že se nejedná o
podstatné porušení smlouvy.
3.7 Je-li vozidlo dodáno s vadou, která představuje podstatné porušení smlouvy a vyskytne-li se taková vada v záruční době, může kupující, není-li v
těchto prodejních podmínkách stanoveno jinak,
A.
Požadovat dodání bezvadného vozidla za vozidlo vadné (neplatí pro vozidla kategorie N1)
B.
Požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny
C.
Odstoupit od kupní smlouvy
3.8 Je-li vozidlo dodáno s vadou, která nepředstavuje podstatné porušení smlouvy a vyskytne-li se taková vada v záruční době, může kupující, není-li v
těchto prodejních podmínkách stanoveno jinak,
A.
požadovat bezplatné odstranění vad nebo
B.
požadovat přiměřenou slevu z konečné kupní ceny

3.9 Právo kupujícího na volbu mezi nároky dle článků 3.7 a 3.8 zaniká, není-li volba prodávajícímu písemně oznámena do pěti kalendářních dnů od
doručení řádného oznámení vad dle článku 4.3. Po uplynutí této lhůty určí druh nároku prodávající. Nestanoví-li tyto prodejní podmínky jinak, nemůž e
kupující zvolený nárok měnit.
3.10 Při dodání bezvadného vozidla za vozidlo vadné (článek 3.7 písm. a.) či v případě odstoupení od smlouvy (článek 3.7 písm. c.) je prodávající
oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil vyměňované vozidlo ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Za užívání vadného vozidla je kupující povinen při
dodání bezvadného vozidla či odstoupení od smlouvy uhradit prodávajícímu vzniklé náklady, jejichž výše činí paušálně 0,67 % z konečné kupní ceny
za každých i započatých ujetých 1.000 km s vadným vozidlem do jeho výměny či vrácení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné výši nákladů.
3.11 Požaduje-li kupující odstranění vady na vozidle (článek 3.8 písm. a.), je prodávající povinen odstranit vytknutou vadu v přiměřené lhůtě ode dne
přistavení vozidla kupujícím v souladu s článkem 4.3. Prodávající sdělí kupujícímu délku lhůty dle předchozí věty. Prodávající je oprávněn stanovenou
lhůtu z vážných provozních důvodů přiměřeně prodloužit. Prodloužení lhůty dle předchozí věty sdělí prodávající kupujícímu telefonicky, faxem, emailem nebo písemně. Neodstraní-li prodávající vady na vozidle ve stanovené lhůtě, příp. přiměřeně prodloužené lhůtě nebo oznámí-li v průběhu
stanovené lhůty kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat slevu z konečné kupní ceny.
3.12 Výše slevy z konečné kupní ceny (článek 3.7 písm. b. a článek 3.8 písm. b.) přiměřeně odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo vozidlo
bez vad v okamžiku doručení řádného oznámení vad a hodnotou vozidla vadného. Rozhodnutí o výši slevy z konečné kupní ceny náleží výlučně
prodávajícímu, pokud kupujícímu vznikl nárok na slevu z konečné kupní ceny.
3.13 Na práva a povinnosti z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 422 až § 441 obchodního zákoníku.
4. Odpovědnost za vady vozidla/ podnikatelé i nepodnikatelé
4.1 Nároky z odpovědnosti za vady náhradních dílů zabudovaných do vozidla za účelem odstranění vady vozidla mohou být uplatněny pouze v záruční
době vozidla, jinak tyto nároky zanikají.
4.2 Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit vozidlo ve stavu, v jakém jej obdržel. To však neplatí,
A.
jestliže nemožnost vrácení vozidla ve stavu, v jakém jej kupující obdržel, není způsobena jeho jednáním nebo opomenutím, nebo
B.
jestliže ke změně stavu vozidla došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad vozidla.
4.3 Kupující je povinen každý výskyt vady vozidla v záruční době neprodleně písemně oznámit prodávajícímu popř. pověřenému autorizovanému
opravci, jinak jeho nároky ze záruky zanikají. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je kupující povinen přistavit vozidlo do pěti kalendářních dnů od
doručení řádného oznámení vad dle předchozí věty v čistém stavu a bez jakéhokoli nákladu a osobních věcí v sídle prodávajícího popř. u pověřeného
autorizovaného opravce, jinak jeho nároky ze záruky zanikají.
4.4 Běžnou údržbu a seřizovací práce související s užíváním vozidla (např. kontrolu nabíjení akumulátorů, čištění částí vozidla, výměnu, popř.
doplnění pohonných a provozních látek apod.) je povinen provádět kupující na své náklady. Nezbytnost provedení běžné údržby vozidla či seřizovacích
prací se nepovažuje za nezpůsobilost vozidla k běžnému užívání ve smyslu článku 3.1. Kupující není v tomto případě oprávněn uplatňovat nároky ze
záruky.
4.5 Záruka není vázána na osobu kupujícího, ale na vozidlo. Práva ze záruky přecházejí v plném rozsahu na nového majitele vozidla.
4.6 Odstranění vad provedených v záruční době je bezplatné. Vadné náhradní díly vyměněné v záruční době za bezvadné, se stávají vlastnictvím
prodávajícího. Náhradní díly použité při výměně mohou být nové nebo opravené výměnným způsobem (v závislosti na dodávce od výrobce). Všechny
měněné náhradní díly splňují náročné normy společnosti Daimler AG.
4.7 Kupující bere na vědomí, že záruku za nástavbu a za způsob jejího spojení s vozidlem nese plně dodavatel nástavby. Prodávající zde působí na
žádost kupujícího pouze jako prostředník, který zajistí objednání a dodání nástavby specifikované kupujícím. Dále kupující bere na vědomí, že za
dodání nástavby je plně zodpovědný její dodavatel a prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné vady, nesplnění termínů nebo jiné
nedostatky nástavby. Rovněž kupující bere na vědomí, že veškeré údržbové a servisní úkony a případné dodávky náhradních dílů pro nástavbu
zajišťuje rovněž dodavatel nástavby.
4.8 V případě, že kupující učiní jakékoli změny na vozidle, neodpovídá prodávající za vady takových změn a za vady vozidla způsobené takovou
změnou, ani za takovými vadami způsobené škody.
5. Odpovědnost prodávajícího za škody
Pokud je kupující:
podnikatel, který kupuje vozidlo za účelem podnikání s tímto vozidlem, nebo
stát nebo samosprávná územní jednotka, která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování veřejných potřeb, popř.
státní organizace, na kterou bylo zabezpečení veřejných potřeb státem přeneseno a která kupuje vozidlo za účelem zabezpečování
veřejných potřeb,

A.
B.
C.

vztahují se na odpovědnost prodávajícího za škodu následující ustanovení tohoto článku 5:
5.1 Prodávající odpovídá pouze za škodu způsobenou zaviněným porušením svých povinností plynoucích ze smlouvy. Omezení dle předchozí věty však
neplatí při škodě na zdraví a usmrcení.
5.2 Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou bez svého zavinění v důsledku vady vozidla. Tím není dotčena odpovědnost prodávajícího podle
zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
5.3 Případná jiná ustanovení těchto prodejních podmínek upravující zvláštní případy odpovědnosti prodávajícího za škodu nejsou tímto článkem 5
dotčena.
6. Vyloučení ze záruky
6.1 Záručním případem je každá technicky chybná funkce vozidla, vzniklá v důsledku výrobní nebo materiálové vady a během záruční doby
bezprostředně vede k disfunkci postiženého dílu a současně tento díl není vyloučený dle těchto prodejních podmínek ze záručního plnění. Přirozené
opotřebení jako takové není předmětem záruky.
6.2 Předpokladem k čerpání nároku v rámci záručního plnění je, že byly splněny všechny výrobcem předepsané podmínky ohledně údržby a na vozidle
nebyla dodatečně provedena z hlediska výrobce nepovolená úprava. Při uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné doložit plnění těchto podmínek
řádně vyplněnou a potvrzenou servis-ní knížkou (servisním sešitem).
6.3 Ze záruky jsou vyloučeny díly, které jsou pravidelně měněny při servisních prohlídkách a údržbových pracích na vozidle. Dále se záruka také
nevztahuje na stěrače, aero stěrače, prut antény, baterie klíčů, pneumatiky a kola, díly spojky, brzdové destičky, brzdová obložení, brzdové kotouče,
brzdové bubny, brzdová potrubí/hadice, vypínací ložisko, suvné-, tažné-, klopné vzpěry , spojovací a řídící tyče řízení, kulové čepy, ložisko uložení
kola, tlumič kmitů řízení, pružiny pérování podvozku, tlumiče pérování podvozku, tlumicí jednotky/McPherson, stabilizátory náprav, hadice chlazení

motoru a topení, hydraulická potrubí a hadice, nádržky pro hydraulickou kapalinu, sběrné výfukové potrubí a všechny tlumiče hluku výfuku, pomocný
čep řízení, páka řízení, hřídel volantu, startovací baterie, filtry, vysoušeče vzduchu a zapalovací svíčky.
6.4 Ze záručního plnění jsou rovněž vyjmuty veškeré seřizovací práce (např. měření a nastavení geometrie podvozku), dobíjení a ošetřování
startovacích baterií, resetování elektronických systémů aniž by byl vadný nějaký díl, čištění a seřizování trysek omývačů skel světlometů, omývačů
oken, zbarvení materiálu, veškeré projevy opotřebení vnitřního prostoru vozidla, včetně laku karoserie a laku/potahu skládacích/sklápěcích střech a
prasklá skla.
6.5 Ze záruky jsou také vyjmuty závady na dodatečně montovaných nástavbách, vestavbách, přestavbách, stejně jako na příslušenství, které byly
dodány s vozidlem jako subdodávka od externích dodavatelů. Totéž platí i pro závady na vozidle, které jsou způsobeny vlivem těchto úprav.
6.6 Povinnost plnit záruku odpadá také, pokud chybné funkce a závady vznikly v důsledku jedné z následujících příčin:
A.
Kupující neohlásil chybnou funkci nebo závadu neodkladně, popř. nepřistavil včas vozidlo k opravě.
B.
Předmět koupě nebyl užíván přiměřeně k účelu jeho určení, byl poškozen nebo byl přetěžován (např. při sportovních motorových
soutěžích, tuning vozidla jímž jsou myšleny jakékoliv úpravy motoru, zejména zvýšení výkonu a kroutícího momentu, úpravy podvozku, pérování,
tlumičů, geometrie podvozku, jakož i používání nesprávných rozměrů kol a pneumatik, dále pak úpravy karoserie a dílů vozidla a jakékoliv úpravy
osvětlení a další podobné zásahy do vozidla, přetěžování nákladem).
C.
Do vozidla byly namontovány díly, jejichž použití není povoleno výrobcem, nebo vozidlo bylo změněno způsoben, který výrobce
nepovoluje.
D.
Kupující nedodržel předpisy o užívání, údržbě a ošetřování vozidla (např. návod k použití). K tomuto se také počítá používání
nevhodných mazacích a provozních látek.
E.
Vozidlo bylo neodborně opravováno či upravováno v neautorizovaném servise.
F.
Nesplněním povinnosti řidiče vozidla
G.
Užitím vozidla k jiným účelům, než ke kterým je určeno (sportovní, soutěžní nebo terénní jízdy, apod.)
H.
Poškozením, popř. zničením vozidla třetími osobami.
I.
Poškozením vozidla v důsledku havárie či nahodilé události, nesprávným používáním vozidla, popř. v důsledku vyšší moci.
J.
Poškozením vozidla způsobeným vnějšími vlivy (např. chemickým znečištěním, průmyslovým spadem, kyselým deštěm, výměšky ptáků,
přepravou žíravých materiálů, krupobitím, pískem, solí, kameny atd.), nárazem, ohni, požáry a katastrofami způsobenými lidskou chybou nebo
nedbalostí a vyšší mocí.
K.
Údaj počitadla ujeté vzdálenosti byl změněn tak, že ujetou vzdálenost nelze zjistit.
6.7 Odpovědnost prodávajícího vyplývající ze záruky zaniká zejména v následujících případech:
A.
uživatel vozidla nesplnil svoji povinnost k odvracení škody a/nebo jejímu zmírnění (např.vozidlo nebylo okamžitě odstaveno v
okamžiku, kdy se vada objevila, a bylo dále používáno), nebo
B.
při provozu vozidla nebyly použity provozní látky a prostředky schválené popř. doporučené výrobcem vozidla.
6.8 Záruka nekryje škody provázející poruchy, jako jsou nemožnost používání vozidla, ztráta času, nepohodlí, potí-že, náklady pronájem vozu, palivo,
telefon, cestovní náklady, ubytování, přepravní ztráty, poškození nebo ztráta osobního či obchodního vlastnictví, ztráty přijmu, ušlý zisk, obchodní
ztráty a ztráty výnosů. Výkony popsané v rámci služby MobiloLife uvádějí možnosti řešení mobility v případě poruchy.
6.9 Uplatnění nároků záruky probíhá přes autorizované servisní partnery v oblasti Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. V případě opravy
může poskytovatel záruky dle vlastního uvážení vadný díl buď opravit nebo vyměnit za díl nový či opravený výměnným způsobem (v závislosti na
dodávce od výrobce). Vyměněné díly přechází do vlastnictví poskytovatele záruky. Příjemce záruky může uplatnit záruční nároky na základě záruky i
na díly montované v rámci takové záruční opravy, včetně lakovaných nebo opravovaných dílů, nejdéle však do konce platnosti záruční lhůty na
vozidlo.
6.10 Veškeré nároky vyplývající ze záručního případu zanikají šest měsíců po přijetí hlášení závady u Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., popř. u
autorizovaného servisního partnera (platí dřívější datum), nejpozději však šest měsíců po uplynutí záruční lhůty. Podmínkou je neodkladné přistavení
vozidla kupujícím u Mercedes-Benz Česká republika s.r.o., popř. u autorizovaného servisního partnera a uznání záručního požadavku.
6.11 Zákonná práva kupujícího v rámci odpovědnosti za vady prodané věci a nároky ze zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku
zůstávají rovněž nedotčeny.

