TUTO SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen ,,Smlouva“) UZAVÍRAJÍ:
Autotým, s.r.o., IČO: 030 40 836, se sídlem Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226832, zastoupená jednateli Martinem Pejšou a Jiřím
Halouzkou, bankovní spojení: 807 394 5001/ 5500, variabilní symbol: [●], e-mail: info@autotym.cz, telefon: 800 55 33 33
na straně jedné jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“)
a
[●], nar. [●], bytem [●], e-mail: [●], telefon: [●]
na straně druhé jako klient (dále jen „Klient“)
(Poskytovatel a Klient dále jen jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Poskytovatel je podnikatelem, který poskytuje Klientovi dále specifikované služby při koupi ojetého vozidla.

1.2.

Klient je osobou, která má zájem koupit ojeté vozidlo nebo čerpat služby nabízené Poskytovatelem.

1.3.

Součástí této Smlouvy jsou též všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele ve znění platném k datu podpisu této
Smlouvy, na které byl Klient upozorněn při prvním telefonickém či emailovém kontaktu s Poskytovatelem a které
jsou zveřejněny na webových stránkách Poskytovatele www.autotym.cz (dále jen „VOP“). VOP jsou též přílohou této
Smlouvy.

1.4.

Veškeré pojmy definované ve VOP jsou platné i pro tuto Smlouvu.

1.5.

Návrh této Smlouvy je součástí informací zaslaných Klientovi na jeho email nebo součástí emailu zaslaného Klientovi
Poskytovatelem, které obsahuje potvrzení jeho Objednávky. Tato Smlouva je uzavřena mezi Poskytovatelem a
Klientem dnem připsání odměny na účet Poskytovatele, tímto úkonem Klient vyjádřil svoji vůli být Smlouvou vázán.

2.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.1.

Poskytovatel může na základě Objednávky Klienta poskytnout Klientovi některou či všechny z následujících služeb,
které jsou též specifikovány ve VOP a se kterými se Klient před podpisem této Smlouvy seznámil:

2.2.

(a)

vyhledání Vhodných vozidel dle požadavků Klienta;

(b)

prověření dostupnosti Vhodných vozidel;

(c)

předání seznamu Vhodných a dostupných vozidel Klientovi, tzv. Seznam.

(d)

asistenci při testovací jízdě;

(e)

zajištění odborné kontroly stavu vozidla vybraného Klientem na základě Testovací jízdy;

(f)

prověření Vybraného vozidla;

(g)

dokladová kontrola Vybraného vozidla v zahraničí;

(h)

dokladová kontrola Vybraného vozidla v zahraničí, vč. zjištění země původu Vybraného vozidla;

(i)

fyzická kontrola identifikátorů Vybraného vozidla;

(j)

vyjednávání o ceně Vybraného vozidla;

(k)

bezplatné zajištění rezervace Vybraného vozidla;

(l)

bezplatné vyhodnocení možností financování kupní ceny Vybraného vozidla nebo pojištění Vybraného
vozidla za podmínek uvedených v čl. 12., 14. a čl. 15. VOP;

(m)

zprostředkování financování kupní ceny Vybraného vozidla;

(n)

zprostředkování pojištění Vybraného vozidla;

(o)

zprostředkování poskytnutí doplňkových služeb.

Klient sdělí Poskytovateli přesný rozsah objednaných služeb telefonicky nebo emailem.

2.3.

Klient je oprávněn požádat Poskytovatele o přednostní poskytnutí vybraných služeb za tzv. expresní příplatek. Na
základě žádosti Klienta prověří Poskytovatel, zda Klientem vybranou službu je schopen přednostně poskytnout, tedy
nejbližší pracovní den následující po zaplacení expresního příplatku. V případě, že Poskytovatel je schopen službu
přednostně poskytnout, vyrozumí Klienta emailem zároveň o výši expresního příplatku a sdělí mu platební údaje.
Poskytovatel se zavazuje Klientem vybranou službu přednostně poskytnout pouze za podmínky, že Klientovi potvrdí
možnost přednostního poskytnutí služby a současně Klient uhradí expresní příplatek.

2.4.

Příloha č. 2 Smlouvy obsahuje určení služeb dle čl. 2.1. Smlouvy, které budou Klientovi na základě jeho Objednávky
Poskytovatelem poskytovány a případně též požadavek Klienta na přednostní poskytnutí vybrané služby.

2.5.

Klient souhlasí s tím, že služby mohou být Poskytovatelem poskytnuty ještě před uplynutím zákonné lhůty
k odstoupení Klienta, pokud je spotřebitelem, čímž Klientovi zaniká zákonné právo na odstoupení v rozsahu již
poskytnutých služeb.

2.6.

Poskytovatel může Klientovi poskytnout individuální poradenské služby nad rámec rozsahu služeb uvedeným v čl.
2.1. Smlouvy, přičemž podmínky poskytování individuálních poradenských služeb budou upraveny v samostatné
smlouvě.

3.

ODMĚNA POSKYTOVATELE

3.1.

Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnutí služeb dle čl. 2.1. této Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy uhradit
jednorázovou Odměnu ve výši uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.	
  Při určení výše Odměny dle Přílohy č. 2 Smlouvy
bude rozhodující Požadovaná kupní cena, jak je definována v čl. 10.2. VOP.

3.2.

V případě, že Poskytovatel potvrdí Klientovi poskytnutí vybrané služby přednostně dle čl. 2.3. této Smlouvy, Odměna
se zvyšuje o tzv. expresní příplatek uvedený	
  v	
  Příloze č. 2 Smlouvy.	
  

3.3.

Odměna dle čl. 3.1. této Smlouvy bude Klientem zaplacena na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy
bankovním převodem nebo platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu před zahájením
poskytování služeb. 	
  
	
  

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1.

Klient tímto uděluje Poskytovateli plnou moc k uzavření dohody o rezervaci Vybraného vozidla s Prodávajícím.

4.2.

Práva a povinnosti stran, včetně práva Klienta na odstoupení od této Smlouvy jsou blíže upraveny ve VOP.

4.3.

Právní vztahy touto Smlouvou neupravené nebo ze Smlouvy nevyplývající se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

4.4.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany této Smlouvy dále prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy
seznámily a znění v plném rozsahu porozuměly, což Poskytovatel potvrzuje úhradou Odměny dle čl. 3.1. této
Smlouvy.

4.5.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1:

Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 2:

Poskytované služby – určení služeb a Odměny

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - PŘÍLOHA č. 2
1.

Odměna za poskytované služby, včetně všech daní a poplatků, dle odst. 2 této přílohy č. 2 činí:

CELKOVÁ ODMĚNA ZA ZVOLENÉ SLUŽBY

2.

X Kč

Zaškrtnutím [ X ] jsou označené balíčky a služby, které si zákazník objednal.

[ ]
MINI

[ ]
STANDARD

[ ]
PREMIUM

[ ]
IMPORT

x

x

(2krát 1 – 5 vozů)

x

TESTOVACÍ JÍZDA A
OSOBNÍ KONTROLA

(1 jízda)

(1 jízda)

(1 - 2 jízdy)

(1 jízda)

OVĚŘENÍ HISTORIE
VOZIDLA

(1 vozidlo)

(1 vozidlo)

(2 vozidlo)

(1 vozidlo)

PROVĚŘENÍ
V SERVISU

x

(1 vozidlo)

(1 vozidlo)

(1 vozidlo)

DOKLADOVÁ
KONTROLA VOZU
V ZAHRANIČÍ

x

x

x

(1 vozidlo)

1. 490 Kč

2. 490 Kč

3. 490 Kč

4. 990 Kč

VYHLEDÁVÁNÍ VOZU

SAMOSTATNÉ SLUŽBY
[ ]

VYHLEDÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO VOZU

(1 - 5 vozů)

[ ]

TESTOVACÍ JÍZDA A OSOBNÍ KONTROLA

(1 jízda)

[ ]

OVĚŘENÍ HISTORIE VOZIDLA

(1 vozidla)

500 Kč

[ ]

KONTROLA VOZIDLA V SERVISU

(1 vozidla)

1.500 Kč

[ ]

DOKLADOVÁ KONTROLA VOZU

(1 vozidlo)

2.300 Kč

[ ]

DOKLADOVÁ KONTROLA VOZU, VČETNĚ ZJIŠTĚNÍ ZEMĚ
PŮVODU

(1 vozidlo)

2.900 Kč

[ ]

FYZICKÁ KONTROLA IDENTIFIKÁTORŮ VOZU

(1 vozidlo)

3.900 Kč

[ ]

EXPRESNÍ PŘÍPLATEK – nutné potvrzení Poskytovatele

Přehled poskytovaných služeb a odměny za jejich poskytování je možné nalézt na http://autotym.cz/cenik
Po vzájemné dohodě může Klient čerpat i služby uvedené v čl. 2.1. písm. j) až o) Smlouvy.
Poskytování služeb se řídí Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.

500 Kč
1.000 Kč

2.000 Kč

