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Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti
Audatex Slovakia s.r.o.,
so sídlom Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 35 891 106, DIČ: 2021847575, IČ DPH: SK2021847575,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 32236/B
(ďalej v texte aj ako Audatex Slovakia s.r.o.).
(platné od 01.02.2019)

1.

ČASŤ: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1 Úvod
1.1 Audatex Slovakia s.r.o. je subjektom prevádzkujúcim medzinárodnú internetovú aukciu
havarovaných a fleetových vozidiel na Platforme AUTOonline (ďalej tiež „Platforma“).
1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) upravujú obchodné vzťahy medzi
spoločnosťou Audatex Slovakia s.r.o. (ďalej tiež poskytovateľ“ ) a účastníkmi elektronickej aukcie
(ďalej tiež Účastníkmi“), ktorými Poskytovateľ upravuje podmienky pre využívanie elektronickej
aukcie AUTOonline za účelom:
určenia maximálnej možnej ceny veci/poškodeného vozidla alebo jeho dielov (ďalej tiež „Vec“)
na Aukciu zostatkovej hodnoty a Aukciu firemných vozidiel (ďalej tiež „Aukcia“):
a) Aukcie zostatkovej hodnoty sa môžu ako Obchodníci zúčastniť napr. znalci v odbore motorových
vozidiel, likvidátori, autodielne, autosalóny, ako aj osoby podnikajúce s motorovými vozidlami
a náhradnými dielmi (predaj, prevádzka, opravy, odhady a pod.) a spracovatelia kovového
odpadu.
b) Aukcie firemných vozidiel sa môžu ako predávajúci zúčastniť napr. vlastníci vozových parkov
(napr. banky, výrobcovia áut a importéri, leasingové spoločnosti, úrady atď. ), insolvenční
správcovia/správcovia konkurznej podstaty.
1.3 Za účastníka Aukcie sa podľa týchto VOP považuje:
1) Obchodník, t.j. fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe akceptovanej Prihlášky obdrží
od Poskytovateľa prístupové údaje na Platformu (ďalej len tiež „Obchodník“);
2) Ostatní účastníci Aukcie, t.j. obchodné spoločnosti, poisťovne a iné subjekty, ktorí majú právo
realizovať svoje obchodné záujmy na Platforme na základe zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.
1.4 Tieto VOP obsahujú ďalej ustanovenia, ktoré regulujú postupy a pravidlá pre uzavretie
obchodu/kúpnej zmluvy Veci prípadne príslušenstva Veci umiestnenej na Platforme, a to medzi
Obchodníkom a majiteľom veci (ďalej tiež „Predávajúci“).
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1.5 Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že tieto VOP neupravujú právny vzťah medzi Účastníkom
a Predávajúcim Veci umiestnenej na Platforme.
1.6 Obchodník je povinný dodržiavať tieto VOP, čo berie na vedomie a výslovne s touto skutočnosťou
vyjadruje súhlas svojím podpisom na Prihláške.

§ 2 Právne vymedzenie Veci umiestnenej na Platforme
2.1 Účastníci berú na vedomie, že všetky ponúkané veci a ich príslušenstvo ponúkané na Platforme nie
sú vlastníctvom Poskytovateľa. Poskytovateľ nezaručuje Obchodníkovi, ktorý bol vyhodnotený
ako prvý v poradí, že bude mať možnosť obchod uzavrieť, lebo o predaji Vecí a ich príslušenstva
rozhoduje sám vlastník.
2.2 Nakoľko Poskytovateľ nie je v žiadnom okamihu vlastníkom Veci umiestnenej na Platforme,
nezodpovedá za stav a vlastnosti tejto Veci. Vec nie je Poskytovateľom nikdy a žiadnym spôsobom
podrobovaná technickej ani optickej prehliadke alebo kontrole. Popis stavu Veci sa zakladá výhradne
na údajoch poskytovaných Účastníkom.

§ 3 Prístup na platformu, výpoveď zmluvy, obmedzenie prístupu, prerušenie spolupráce
3.1 Na Platformu má povolený prístup výhradne Obchodník s príslušným podnikateľským oprávnením
v súlade so živnostenským zákonom.
3.2 O prístupe na Platformu rozhoduje Poskytovateľ na základe doručenej Prihlášky. Táto Prihláška
je zároveň zmluvou o užívaní Platformy medzi Obchodníkom a Poskytovateľom (ďalej tiež „Zmluva“),
pokiaľ ju Poskytovateľ akceptuje. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený opakovane preskúmať údaje
v Prihláške, ako aj vypovedať už poskytnutý prístup na Platformu podľa ustanovenia § 3 bod 3.4
týchto VOP.
3.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo Prihlášku Obchodníka neprijať. Poskytovateľ je povinný v tomto
prípade vrátiť žiadateľovi vopred zaplatený registračný poplatok a zmluvný vzťah tým nie je uzavretý.
3.4 Poskytovateľ má právo vypovedať Zmluvu o užívaní Platformy, a tiež s okamžitou platnosťou
zamedziť Obchodníkovi prístup na Platformu, a to z nasledujúcich dôvodov:
- porušenie niektorého z ustanovení týchto VOP,
- omeškanie s platbou účastníckych poplatkov o viac ako pätnásť (15) kalendárnych dní,
- neprevzatím vozidla Obchodníkom po výzve za vydraženú cenu, pokiaľ nie sú zistené vážne
dôvody pre tento postup,
- opakované omeškanie pri realizácii kúpy Veci, platenie a prevzatie Veci predanej pri použití
Platformy,
- zánik oprávnenia, ako aj prerušenie podnikateľskej činnosti Obchodníka,
- začatie insolvenčného konania,
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- poskytnutie prístupových údajov do Aukcie tretej osobe,
- porušenie právnych predpisov, prípadne práv tretích osôb, pokiaľ sa tieto týkajú Poskytovateľa
najmä s ohľadom na vážnosť a spoľahlivosť obchodnej činnosti na Platforme,
- používane Platformy k iným než dohodnutým účelom,
- budovanie a prevádzka
s Poskytovateľom.

Platformy, ktorá je

v priamej

alebo

nepriamej konkurencii

3.5 Poskytovateľ je oprávnený obmedziť výkon užívateľských práv Účastníka, hoci by tým nedošlo
k zániku Zmluvy z nižšie uvedených dôvodov:
- omeškanie pri platbe účastníckych poplatkov o viac ako 7 dní,
- omeškanie s prevzatím veci podľa §8 týchto VOP o viac ako 7 dní.
K obmedzeniu užívateľských práv môže dôjsť až do doby zaplatenia všetkých splatných záväzkov
Obchodníka a ďalej tiež do doby, keď dôjde k riadnemu prevzatiu Veci podľa § 8 týchto VOP.
Toto obmedzenie nemá vplyv na plnenie povinností Obchodníka podľa týchto VOP.
Poskytovateľ je oprávnený požadovať za opätovné sprístupnenie výkonu užívateľských práv v plnom
rozsahu zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jedného mesačného poplatku.
3.6 Poskytovateľ si výslovne vyhradzuje právo na náhradu škody v prípade, že Obchodník poruší tieto
VOP a v súvislosti s týmto porušením dôjde ku vzniku škody.
3.7 Tento zmluvný vzťah uzavretý na základe potvrdenej Prihlášky Poskytovateľom sa uzatvára medzi
Obchodníkom a Poskytovateľom na dobu určitú v dĺžke dvanástich (12) mesiacov. Zmluva sa vždy
automaticky predlžuje o ďalších dvanásť kalendárnych (12) mesiacov, pokiaľ Obchodník nedoručí
najmenej tridsať (30) kalendárnych dní pred uplynutím obdobia dvanástich (12) po sebe idúcich
kalendárnych mesiacov písomnú výpoveď Zmluvy na adresu sídla Poskytovateľa, t.j. Audatex Slovakia
s.r.o., Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika alebo
e-mailovú adresu hotline@audatex.sk. Výpovedná doba je tridsať (30) dní a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
Poskytovateľovi.
3.8 Poskytovateľ má právo umožniť Obchodníkovi prerušenie spolupráce z vážnych dôvodov maximálne
však na dobu od jedného do troch mesiacov jedenkrát ročne, a to na základe písomnej žiadosti
Obchodníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo túto žiadosť zamietnuť. Po uplynutí doby prerušenia
bude Obchodníkovi prístup automaticky obnovený.

§ 4 Práva a povinnosti Obchodníka
4.1 Logo spoločnosti Audatex Slovakia s.r.o. (Poskytovateľa) ako aj i k tomu patriace logo „Every car´s
a winner“ sú vlastníctvom Poskytovateľa a sú chránené zákonom a môžu byť použité iným subjektom
len po prechádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa.
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4.2 Obchodník obdrží s uzavretím zmluvy prístup k príslušnej internetovej stránke v rámci jemu
sprístupnenej oblasti, prípadne Obchodník má možnosť využiť software umožňujúci prístup k Aukcii.
Obchodníkovi je tým priznané neprenosné užívateľské právo, ktoré je poskytnuté na obdobie
platnosti zmluvy o užívaní Platformy.
4.3 Obchodníkovi je zakázané poskytnúť prístupové údaje do Aukcie tretej osobe a je dôvodom
k okamžitému ukončeniu zmluvného vzťahu podľa ustanovenia §3 bod 3.4 týchto VOP. V takom
prípade je Poskytovateľ oprávnený vyúčtovať Obchodníkovi zmluvnú pokutu v sume 600,- EUR
(bez DPH) za každý prípad porušenia tejto povinnosti. Obchodník je povinný uhradiť zmluvnú pokutu
Poskytovateľovi. Každý Obchodník je zodpovedný za škodu vzniknutú Poskytovateľovi zneužitím
prístupových údajov treťou osobou. Poskytovateľ si v tejto súvislosti vyhradzuje právo na náhradu
škody. Uhradenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo na náhradu škody podľa ustanovenia § 3 bod
3.6 týchto VOP, a to aj v prípade, že presahuje zmluvnú pokutu.
4.4 Obchodník má právo užívať Platformu len v rozsahu pridelenom Poskytovateľom.
4.5 Užívaním Platformy neprechádzajú na Obchodníka žiadne autorské ani im podobné práva.
4.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo v rámci pravidelného či vonkajšími okolnosťami vynúteného
mimoriadneho servisu, údržby alebo opravy serveru alebo softwaru obmedziť alebo prerušiť
prevádzku či výkonnosť systému na nevyhnutnú dobu s tým, že Obchodníkovi po dobu tohto
obmedzenia či krátkodobého výpadku nevzniká žiadne právo na náhradu škody ani akýkoľvek iný
druh plnenia. Poskytovateľ sa zaväzuje v týchto mimoriadnych prípadoch maximálne šetriť práva
a oprávnené záujmy Účastníkov a vykonávať údržbu, servis alebo opravy mimo obvyklej pracovnej
doby. Ak to bude technicky možné, bude Poskytovateľ Účastníkov vhodným spôsobom vopred
informovať o týchto skutočnostiach.

§ 5 Ceny a platobné podmienky
5.1 Za prístup na Platformu a jej používanie platí Obchodník poplatky uvedené v aktuálnom Cenníku
Poskytovateľa, platnému ku dňu obdŕžania prístupu na platformu. Cenník je umiestnený
na webových stránkach Poskytovateľa – www.audatex.sk. Pokiaľ dôjde k ukončeniu zmluvného
vzťahu (výpovedi zmluvy) medzi Poskytovateľom a Obchodníkom, nemá Obchodník právo
na vrátenie zostatku už zaplateného poplatku.
5.2 Faktúry Poskytovateľa sú splatné v lehote pätnástich (15) dní od ich vystavenia, pokiaľ nie
je dohodnuté v Zmluve s Obchodníkom inak. V prípade omeškania s platbou je Poskytovateľ
oprávnený účtovať úroky z omeškania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
5.3 Námietky proti správnosti údajov na faktúre možno podať iba písomne v dobe jej splatnosti.
Na námietky zaslané neskôr sa neprihliada.
5.4 Obchodníci sú oprávnení započítať si voči Poskytovateľovi iba pohľadávky právoplatne priznané
súdom alebo ktoré Poskytovateľ písomne uznal, ako nesporné.
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5.5 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na úpravu výšky poplatku za užívanie Platformy v súvislosti
so zmenou podmienok na trhu. Upravený Cenník zašle Poskytovateľ Obchodníkovi doporučeným
listom a v prípade, že Obchodník voči zmenám Cenníka do pätnástich (15) dní od doručenia nevznesie
písomnú námietku, má sa za to, že úpravy akceptuje.
5.6 Zmeny Cenníka nie sú účinné na existujúce zmluvy s tzv. predplateným poplatkom, a to počas doby,
na ktorú sa už zaplatený poplatok vzťahuje.

2. ČASŤ: Postupy AUKCIE A JEJ PRAVIDLÁ
§ 6 Všeobecné pravidlá Aukcie
6.1 Kontraktácia prostredníctvom Platformy prebieha formou verejnej súťaže o najvhodnejší návrh
na uzavretie dohody o kúpnej cene, ktorej predmetom môžu byť Účastníkom ponúkaná Vec alebo jej
príslušenstvo určené na predaj. Jediným kritériom výberu najvhodnejšieho návrhu je kúpna cena
navrhnutá Obchodníkom.
6.2 Poskytovateľ umožňuje Obchodníkovi zúčastniť sa Aukcie na českom, slovenskom a medzinárodnom
trhu podľa ustanovenia § 3 týchto VOP. Obchodník zúčastňujúci sa Aukcie na medzinárodnom trhu
musí byť zároveň platiteľom DPH.
6.3 Účastník umiestňuje na Platformu Veci určené na dražbu podľa ustanovenia § 1 bod 1.2 týchto VOP.
6.4 Účastník je povinný Poskytovateľovi včas odovzdať správne a úplné údaje Veci zadanej do Aukcie.
Údaje musia obsahovať všetky dopravno - technické vlastnosti, popis stavu a vád z hľadiska
technického a optického, rovnako ako právnych vád predmetnej veci. Poskytovateľ nepreberá žiadnu
zodpovednosť za údaje deklarované Účastníkom a Účastník Platformy berie na vedomie,
že Poskytovateľ nie je povinný tieto údaje prezentované Účastníkom ohľadne predmetu Aukcie
overovať. Poskytovateľ nemá k dispozícii nástroje, aby splnenie uvedených povinností Účastníka,
ktorý Veci na Platformu umiestnil, vynútil.
6.5 Pokiaľ bude Poskytovateľ zaťažený právoplatným rozhodnutím k náhrade škody či k inému plneniu
v súvislosti s nesprávnym popisom Veci Účastníkom alebo s porušením povinností Obchodníka
v súvislosti s jeho ponukou, zaväzuje sa tento Účastník, zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu
vo výške zodpovedajúcej čiastke určenej právoplatným rozhodnutím. Rovnaký nárok patrí
Poskytovateľovi v prípade, že bude povinný uhradiť škodu v súvislosti s deklaráciou vlastností Vecí
umiestnených na Platforme, ktoré následne nebudú naplnené.
6.6 Termíny Aukcií usporiadaných na Aukcii môžu registrovaní Obchodníci zistiť po prihlásení
sa na Platformu. Účastník/Obchodník týmto dáva Poskytovateľovi súhlas na zasielanie obchodných
informácií formou e-mailu, poštou, telefónom, prípadne tretej osobe na základe poverenia
Účastníkom/Obchodníkom.
6.7 Obchodník prostredníctvom Platformy ponúka cenu, za ktorú je ochotný ponúkanú Vec kúpiť.
Obchodník ponúka cenu vždy vrátane DPH. Ak cenu prostredníctvom Platformy ponúkne, je svojou
ponukou viazaný, dokiaľ nie je ponúknutá (ním samým alebo iným Obchodníkom) ponuka vyššia.
Pri zhode výšky ponúk je ako vyššia posudzovaná ponuka časovo skôr vykonaná. Ak sa Obchodník
domáha neplatnosti svojho príkazu, dôkazné bremeno tohto tvrdenia spočíva výhradne na ňom
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samom a Účastník je v tomto prípade oprávnený, nie však povinný, prijať toto prehlásenie ako
zrušenie/odstúpenie od ponuky Obchodníka v poradí a Vec, resp. predmet Aukcie poskytnúť na kúpu
Obchodníkovi s nasledujúcou, teda druhou najvyššou ponukou alebo Vec ponúknuť opäť do Aukcie.
Obchodník je povinný o neplatnosti svojho príkazu informovať Poskytovateľa ihneď potom, ako zistí
dôvody pre svoje tvrdenie o neplatnosti príkazu, najneskôr do konca konania dražby. Poskytovateľ
nezodpovedá za správnosť, vážnosť alebo záväznosť ponuky vykonanej Obchodníkom,
ani za schopnosť Obchodníka, alebo ktoréhokoľvek iného Účastníka plniť svoje záväzky. To platí
aj v prípade, že Poskytovateľ upozorní Obchodníka na možnú chybu v jeho ponuke. Obchodníci berú
na vedomie, že Poskytovateľ nie je povinný takéto upozornenie Obchodníkom poskytnúť
a že skutočnosť, že v prechádzajúcom prípade niektorý Obchodník takéto upozornenia obdržal,
nezakladá nárok žiadneho z Obchodníkov obdržať takéto upozornenie v nasledujúcom prípade.
Záväznosť ponuky vykonanej prostredníctvom Platformy nie je možné spochybniť iba poukázaním
na skutočnosť, že Obchodník nebol upozornený na možnú chybu v tejto ponuke.
6.8 Poskytovateľ/Účastník oznámi na Platforme tzv. ponukovú lehotu, počas ktorej môžu Obchodníci
umiestňovať na Platformu svoje ponuky. Momentom odoslania ponuky sa táto stáva pre Obchodníka
Aukcie záväznou, so všetkými s tým spojenými právami a povinnosťami. Odoslanie ponuky
Obchodníkom je neodvolateľným návrhom podľa ustanovenia § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka
- zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení na uzavretie kúpnej zmluvy v predmetnej Veci za podmienok
tu uvedených. Obchodník je svojou ponukou viazaný po dobu tzv. záväznej lehoty podľa ustanovenia
§ 7 bod 7.1 týchto VOP. Doba záväznej lehoty je dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní a začína plynúť
od nasledujúceho dňa po dni ukončenia Aukcie. Márnym uplynutím záväznej lehoty (Predávajúci
neprejaví záujem o predaj veci) nie je Obchodník svojim návrhom naďalej viazaný. Pokiaľ Obchodník
nedodrží svoj záväzok vyplývajúci z neodvolateľného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy,
je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o užívaní Platformy alebo prístup Obchodníkovi
na Platformu zamedziť podľa § 3 týchto VOP.
6.9 Po uplynutí Aukcie Účastník odsúhlasí ponuku Obchodníka, informuje Predávajúceho o jeho ponuke
a týmto okamihom vzniká tzv. záväzná lehota, počas ktorej môže Predávajúci uzavrieť
s Obchodníkom kúpnu zmluvu k danej Veci. Do momentu prijatia (akceptácie) ponuky však
Predávajúcemu nevzniká povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu. Po uplynutí záväznej lehoty nie
je Obchodník svojim návrhom naďalej viazaný, ak nebude medzi Predávajúcim Veci a Obchodníkom
dohodnuté predĺženie záväznej lehoty (t.j. určenie presného dátumu trvania predĺženia záväznej
lehoty), ktoré si navzájom písomne potvrdia a je pre oboch záväzné.

§ 7 Osobitné ustanovenia Aukcie
7.1 Ponuka Obchodníka na kúpu Veci umiestnenej na Platforme je pre Obchodníka záväzná po dobu
tzv. záväznej lehoty uvedenej v aukcii, ak nebude medzi Predávajúcim a Obchodníkom dohodnutý iný
termín uzavretia zmluvy, ktorý si navzájom písomne potvrdili a je pre Obchodníka záväzný podľa
ustanovenia § 6 bod 6.8/6.9 týchto VOP.
7.2 Účastník odovzdá Poskytovateľovi najmenej desať digitálnych fotografií v digitálnej forme
(t.j. fotografie vozidla z každej pozície – spredu, zozadu, z ľavého boku, z pravého boku, motorový
priestor, digitálne fotografie VIN čísla, batožinový priestor a zostávajúce fotografie z interiéru vozidla)
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a detailný, aktuálny popis stavu vozidla vrátane dôležitých údajov o vozidle, ako napr. poškodenie
vozidla, dátum prvého uvedenia do prevádzky, miesto. kde sa vozidlo nachádza atď. (napr. Excel,
Word).
7.3 Predávajúci zodpovedá Obchodníkovi za to, že je oprávnený s ponúknutou Vecou voľne disponovať
a že Vec nie je zaťažená právami tretích osôb. V prípade, že predmet Aukcie je zaťažený právami
tretích osôb, je Obchodník oprávnený odstúpiť od kúpy veci.

§ 8 Prevzatie kúpenej veci
8.1 Obchodník je povinný uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu od okamihu akceptácie jeho ponuky
Predávajúcim a následne bezodkladne vyzdvihnúť (prevziať) predmet Aukcie na vlastné náklady
do desiatich (10) pracovných dní vrátane, ak nebude dohodnuté s vlastníkom inak.
8.2 Obchodník je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o dátume a čase prevzatia
vozidla.
8.3 Obchodník nie je oprávnený meniť cenu zostatku vozidla bez súhlasu Poskytovateľa,
a to ani po dohode s Predávajúcim, pokiaľ touto dohodou mohlo dôjsť ku zmene nároku na poistnom
plnení voči Účastníkovi, ak nebude v jednotlivom prípade dohodnuté inak. V prípade, že Obchodník
v zmysle tohto odseku pochybí, je Poskytovateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške
400,- EUR (bez DPH) za každé jedno pochybenie.
8.4 Obchodník nie je povinný Vec prevziať v prípade, že v lehote určenej k jej odobratiu zistí a preukáže,
že reálny stav Veci nezodpovedá podmienkam prezentovaným Účastníkom alebo že na veci viaznu
práva tretích osôb. Túto skutočnosť je Obchodník povinný hlásiť bezodkladne z miesta pri prevzatí
Veci a dôkazy musí Obchodník poskytnúť Poskytovateľovi najneskôr do 24 hodín od zistenia týchto
skutočností. K neprevzatiu Veci môže dôjsť len so súhlasom Poskytovateľa. V prípade, že Obchodník
Vec neprevezme bez toho, aby k tomu mal vyššie uvedené dôvody alebo ak nepreukáže tieto dôvody,
je povinný uhradiť rozdiel v cenách a taktiež vedľajšie náklady (uskladnenie, poistenie a pod.) podľa
ustanovenia § 8 bod 8.5 týchto VOP.
8.5 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Obchodníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
40,- EUR (bez DPH) denne z titulu neprevzatia veci Obchodníkom po tom, čo jeho ponuka bola
Účastníkom akceptovaná. Potom je Poskytovateľ oprávnený požadovať náhradu škody vyplývajúcu
z nákladov na parkovné po uplynutí lehoty po vyzdvihnutí, za odtiahnutie Veci, poistenie veci
po uplynutí tejto lehoty, cestnú daň alebo alikvotnú časť zaplatenej cestnej dane po uplynutí lehoty
po vyzdvihnutí, ďalej tiež rozdiel v aukčných cenách, ktorý bude určený jedným z nasledujúcich
spôsobov:
- rozdiel medzi cenou v Aukcii ponúknutou týmto Obchodníkom a cenou v Aukcii ponúknutou
ďalším Obchodníkom Aukcie,
- rozdiel medzi cenou v Aukcii ponúknutou týmto Obchodníkom a novou cenou dosiahnutou
v opakovanej Aukcii (ak bude nižšia), resp. iné výdavky vynaložené predávajúcim v nadväznosti
na akceptáciu ponuky.
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8.6 Poskytovateľ nehradí Obchodníkovi náklady vzniknuté v súvislosti s márnym výjazdom Obchodníka
za účelom vyzdvihnutia Veci (napr. Vec nie je Predávajúcim pripravená na prevzatie, Predávajúci
odovzdal Vec inému záujemcovi a pod.).
8.7 Obchodník berie na vedomie, že pri kúpe Veci v zahraničí a jej importe musí splniť podmienky
stanovené predpismi príslušného štátu, vrátane povinností vyplývajúcich z daňových či finančných
predpisov, pokiaľ o to Účastník požiada.

3. ČASŤ: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10 Ochrana dát
Postupy na Platforme a správa dát sú v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Účastník súhlasí, že ním poskytnuté údaje a ponuky
v rámci riadneho používania ako aj všeobecného spracovania dát budú rozširované, používané, odovzdávané
a ukladané len pre obchodné a podnikateľské účely. Účastník a Poskytovateľ budú s údajmi nakladať dôverne
v maximálne možnej miere.

§ 11 Ostatné
11.1 Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť, ako aj hodnovernosť údajov a informácií
prezentovaných Účastníkom na Platforme. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za stratu kvality
fotografií dodaných Účastníkom elektronickými prostriedkami.
11.2 Poskytovateľ nezodpovedá za obsah kúpnych zmlúv uzavretých medzi predávajúcim a Obchodníkom,
ani za plnenie záväzkov jednej alebo druhej zmluvnej strany.
11.3 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP. Nové znenie VOP umiestni Poskytovateľ
na svoje webové stránky – www.audatex.sk a zároveň Obchodníka o zmenách písomne (e-mailom)
vyrozumie najneskôr desať (10) kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia účinnosti navrhovaných
zmien. V prípade, že Obchodník aspoň jeden (1) pracovný deň pre dňom nadobudnutia účinnosti
navrhnutých zmien VOP nevyjadrí písomne svoj nesúhlas (e-mailom), má sa zato, že s navrhnutými
zmenami VOP súhlasí. V prípade, že Obchodník vyjadrí svoj nesúhlas so zmenami VOP,
Obchodník je oprávnený zmluvu o užívaní Platformy vypovedať s výpovednou dobou jeden (1)
kalendárny mesiac, pričom výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede.
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§ 12 Právny režim a riešenie sporov
12.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a akékoľvek právne vzťahy medzi Poskytovateľom
a Účastníkom/Obchodníkom sa riadia právom Slovenskej republiky (najmä Obchodným zákonníkom
– zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení v spojení s Občianskym zákonníkom – zákonom
č. 40/1964 Zb. v platnom znení). Aj po zániku zmluvy o užívaní Platformy platí naďalej dohoda
o spôsobe riešenia sporov, o voľbe práva, o zmluvných pokutách a náhrade škody.
12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov založených Zmluvou o užívaní Platformy, ktorých
súčasťou sú aj tieto VOP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred
Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho
základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho
rozhodnutie bude pre strany záväzné.
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