Motor Vehicle Order Agreement
Obchodné Podmienky

Dokumentácia. Vaša Zmluva o Objednávke Motorového Vozidla (ďalej len “Zmluva”) pozostáva z nasledujúcich dokumentov:
1. Konﬁgurácia Vozidla: Konﬁgurácia Vozidla popisuje vozidlo, ktorá ste si nakonﬁgurovali a objednali, vrátane stanovenia jeho ceny.
2. Konečný Cenník: Konečný C enník vám bude poskytnutý s blížiacim sa dátumom dodania. Bude zahŕňať konečnú kúpnu cenu na
základe vašej konečnej Konﬁgurácie Vozidla a nebude zahŕňať DP H ani úradné alebo správne poplatky.
3. Obchodné Podmienky: Tieto Obchodné P odmienky sú účinné odo dňa zadania objednávky a zaplatenia P oplatku za Objednávku
(ďalej len “Dátum Objednávky”).

Kúpna Zmluva. Týmto súhlasíte s kúpou vozidla (ďalej len ako “Vozidlo”) popísaného vo vašej Konﬁgurácii Vozidla od spoločnosti Tesla Motors
Netherlands B.V. (“Tesla” “my” “nás” alebo “naše”), v súlade s obchodnými podmienkami tejto Zmluvy. Táto Zmluva predpokladá, že
prevezmete Vozidlo v našej veľkovýrobni v Tilburgu, Holandské kráľovstvo a prepravíte Vozidlo do inej krajiny, v ktorej nemáme žiadne obchodné
zastúpenie. C ena a konﬁgurácia vášho Vozidla sú stanovené na základe funkcií a možností dostupných v čase objednávky. Možnosti, funkcie a
technické vybavenie prístupné po zadaní vašej objednávky nemusia byť súčasťou ani k dispozícii pre vaše Vozidlo.
Nakupna Cena, Davki in Uradne Pristojbine. Kúpna C ena Vozidla je uvedená v Konﬁgurácii Vozidla. Táto kúpna cena nezahŕňa miestnu
DPH a taktiež nemusí zahŕňať niektoré miestne a lokálne požadované dane a poplatky. Ste zodpovedný za úhradu týchto daní a poplatkov.
Bezpečnostná Záloha. Iba ak neprepravujete Vozidlo prostredníctvom dopravcu schváleného spoločnosťou Tesla, tak ako
ste uviedli v súvislosti s blížiacim sa dátumom dodania, súhlasíte s poskytnutím Bezpečnostnej Zálohy, ktorá bude splatná spolu s
kúpnou cenou vášho Vozidla pred prevzatím vášho Vozidla v našej veľkovýrobni v Tilburgu, Holandské kráľovstvo. Ak porušíte túto povinnosť,
môžeme Zmluvu ukončiť a vaše Vozidlo ponúknuť na predaj iným zákazníkom. Vzhľadom na to, že táto Zmluva je uzatvorená za podmienok
uvedených v odseku "Kúpna Zmluva", kúpna cena vášho Vozidla nezahŕňa DP H. Beriete na vedomie, že daný stav budeme musieť preukázať
príslušným daňovým úradom a súhlasíte s tým, že nám poskytnete informácie obsiahnuté v Prílohe A do 30 dní od prevzatia vášho Vozidla,
bez ohľadu na to akým spôsobom prepravujete Vozidlo. Ak porušíte túto povinnosť, súhlasíte s tým, že môžeme pozastaviť naše služby
súvisiace s Vozidlom a/alebo prípadne si ponechať Bezpečnostnú Zálohu ako náhradu vami spôsobenej škody, a to v rozsahu, v akom to nie je
zákonom zakázané. Taktiež beriete na vedomie, že výška Bezpečnostnej Zálohy, ak bol vami poskytnutý, je stanovená spravodlivým a
primeraným odhadom skutočných škôd, ktoré nám môžu vzniknúť a ktoré zahŕňajú (nielen) DP H splatnú nami, ak daňové úrady kvaliﬁkujú túto
Zmluvu ako miestny predaj, na základe čoho budeme môcť taktiež vystaviť faktúru (s ktorou súhlasíte), ktorá bude adekvátne upravená. V
prípade, ak nám včas poskytnete informácie uvedené v Prílohe A , na základe nášho uváženia vám Bezpečnostná Záloha bude vrátená. Vašu
Bezpečnostnú Zálohu nebudeme mať v oddelenej držbe, ani v depozitnom alebo zvereneckom fonde a taktiež nebudeme platiť v súvislosti s ňou
žiadne úroky.
Proces Objednávky; Zrušenie; Zmeny. P o tom, ako odošlete dokončenú objednávku, začneme proces prípravy a koordinácie dodania
vášho Vozidla. Svoju objednávku môžete kedykoľvek zrušiť, až dovtedy, kým vám vaše Vozidlo nebude doručené. Ak zrušíte vašu objednávku
alebo porušíte túto Zmluvu a my zrušíme vašu objednávku, súhlasíte s tým, že si môžeme ako náhradu škody ponechať akýkoľvek vami
zaplatený P oplatok za Objednávku v rozsahu, v akom to nie je inak zakázané zákonom. Taktiež týmto beriete na vedomie, že P oplatok za
Objednávku, ktorý ste zaplatili, je spravodlivý a primeraný odhad skutočných škôd, ktoré nám vzniknú pri spracovávaní Vašej objednávky,
preprave, opakovanom marketingu (remarketing), a/alebo ďalšom predaji Vozidla (reselling). Vzhľadom na to, že vaše Vozidlo je vyrobené na
základe vašej objednávky alebo už bolo vyrobené, zmeny v Konﬁgurácii Vozidla budú pre nás náročné, ak nie nemožné. V prípade, ak sa
pokúsime vyhovieť vašej žiadosti, môže dôjsť k možnému zvýšeniu ceny vzhľadom na cenové úpravy vykonané od pôvodného Dátumu
Objednávky. Akékoľvek zmeny, ktoré ste urobili vo vašej Konﬁgurácii Vozidla, vrátane zmien urobených vo vzťahu k odhadovanému termínu
dodania, sa prejavia v nasledujúcej Konﬁgurácii Vozidla, ktorá bude súčasťou tejto Zmluvy. Následne po tom ako prevezmete Vozidlo, znížime
konečnú kúpnu cenu vášho Vozidla o sumu zodpovedajúcu výške P oplatku za Objednávku, ktorý ste zaplatili. S výnimkou prípadov, ktoré sú
výslovne uvedené v tejto Zmluve alebo Osobitných Ustanoveniach pre Región (Region Speciﬁc P rovisions), je táto Zmluva záväzná a nie je
možné ju z vašej strany ukončiť. Ak ste spotrebiteľ, tu uvedené ustanovenia o ukončení Zmluvy sa na vás neuplatňujú a nebudú sa vykladať ako
obmedzenie vášho práva na ukončenie tejto Zmluvy podľa miestnych zákonov.
Dodanie. Budeme vás informovať o tom, kedy očakávame, že vaše Vozidlo bude pripravené na dodanie v našej veľkovýrobni v Tilburgu,
Holandské kráľovstvo. Týmto súhlasíte s naplánovaním a prevzatím vášho Vozidla do jedného týždňa od dátumu dodania. Ak neprepravujete
Vozidlo prostredníctvom dopravcu schváleného spoločnosťou Tesla, tak zároveň súhlasíte, že informácie uvedené v Prílohe B, nám poskytnete
najneskôr dva dni pred plánovaným dátumom dodania. Ak porušíte túto povinnosť, môžeme Zmluvu ukončiť a vaše Vozidlo ponúknuť na predaj
iným zákazníkom. Nebudeme koordinovať prepravu vášho Vozidla. Ak si zabezpečíte prepravu vášho Vozidla dopravcom - treťou stranou,
budete zodpovedať za prepravné náklady tak, ako keby išlo o dopravcu schváleného spoločnosťou Tesla, pričom tiež týmto súhlasíte a
potvrdzujete, že dodanie Vozidla, vrátane prevodu vlastníckeho práva a prechodu nebezpečenstva straty, nastanú v čase, keď vaše Vozidlo bude
dopravcom naložené na prepravu (t.j. prepravný bod FOB - Free on Board). Zabezpečíte, že dopravca poistí vaše Vozidlo počas prepravy,
pričom budete mať nárok na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej na Vozidle alebo strát, ktoré sa vyskytnú v čase, keď je Vozidlo v držbe
dopravcu. P redpokladaný dátum dodania vášho Vozidla, ak je k dispozícii, je určený iba odhadom, nakoľko nezaručujeme, kedy vaše Vozidlo bude
presne dodané. P resný dátum dodania vášho Vozidla závisí od mnohých faktorov, vrátane vašej Konﬁgurácie Vozidla a výrobnej dostupnosti. Za
účelom zabezpečenia vašej konečnej platby a plnenia podmienok tejto Zmluvy máme vlastnícke právo k Vozidlu až do splnenia vašich záväzkov.
Privacy Policy (Zásady Ochrany Osobných Údajov); Payment Terms for Services (Platobné Podmienky za Služby);
Supercharger Fair Use Policy (Zásady Férového Používania Nabíjacích Staníc Tesla) Tesla’s C ustomer P rivacy P olicy (Zásady
Ochrany Osobných Údajov Zákazníkov spoločnosti Tesla); P ayment Terms for Services (P latobné P odmienky za Služby) a Supercharger Fair Use
P olicy (Zásady Férového P oužívania Nabíjacích Staníc Tesla) sú súčasťou tejto Zmluvy a sú k dispozícii na internetovej stránke:
www.tesla.com/en_EU/about/legal.
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Záruka. Súhlasíte s tým, že ste z našej internetovej stránky obdržali Tesla New Vehicle Limited Warranty (Obmedzená Záruka na Nové Vozidlo
Tesla) alebo Tesla Used & Extended Used Vehicle Limited Warranty (Obmedzená Záruka a Rozšírená Obmedzená Záruka na Ojazdené Vozidlo
Tesla). Ak ste spotrebiteľ, táto záruka výrobcu vám poskytuje práva, ktoré sú nad rámec zákonných nárokov z vád, ktoré vám môžu prináležať
podľa platných právnych predpisov a ktoré nie je možné ich meniť, zasahovať do nich alebo nahradiť. Ak nie ste spotrebiteľom, Tesla New Vehicle
Limited Warranty (Obmedzená Záruka na Nové Vozidlo Tesla) alebo Tesla Used & Extended Used Vehicle Limited Warranty (Obmedzená Záruka
a Rozšírená Obmedzená Záruka na Ojazdené Vozidlo Tesla) nahrádzajú tieto zákonné nároky z vád.
Príručka V lastníka. Súhlasíte s tým, že si prečítate a porozumiete P ríručke Vlastníka, ktorá je dostupná prostredníctvom dotykovej
obrazovky vášho Vozidla a vysvetlí vám fungovanie vášho Vozidla vrátane príslušných možností, funkcií a technického vybavenia. P ríručka
Vlastníka sa môže aktualizovať a revidovať po zavedení nových funkcií do vášho Vozidla. Taktiež na základe žiadosti môžete od nás získať aj
písomné vyhotovenie P ríručky Vlastníka.
Obmedzenie Zodpovednosti. Nezodpovedáme za žiadne náhodné, zvláštne alebo následné škody, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy.
Váš jediný a výhradný prostriedok nápravy podľa tejto Zmluvy bude obmedzený na vrátenie P oplatku za Objednávku. Toto ustanovenie o
obmedzení zodpovednosti sa neuplatňuje v prípade úmyselného konania, úmyselného podvodu alebo hrubej nedbanlivosti z našej strany, alebo
v prípade úmrtia alebo zranenia.
Žiadny Ďalší Predaj; Prerušenie; Zrušenie. Tesla a jej pridružené spoločnosti predávajú autá priamo koncovým spotrebiteľom, a preto
môžeme jednostranne zrušiť akúkoľvek objednávku, o ktorej sa domnievame, že bola urobená s cieľom ďalšieho predaja Vozidla alebo bola
urobená v zlej viere. Taktiež môžeme zrušiť vašu objednávku, ak prerušíme výrobu produktu, funkcie alebo určitých možností po zadaní vašej
objednávky alebo ak zistíme, že konáte v zlej viere.
Rozhodujúce Právo; Integrácia; Priradenie. Ustanovenia tejto Zmluvy sa riadia a vykladajú podľa zákonov Holandského kráľovstva.
P redchádzajúce zmluvy/dohody, ústne vyhlásenia, rokovania, oznámenia alebo vyhlásenia o Vozidle predanom podľa tejto Zmluvy sú touto
Zmluvou nahradené. P odmienky týkajúce sa kúpy, ktoré nie sú výslovne uvedené v tej Zmluve, nie sú záväzné. Túto Zmluvu môžeme, podľa
nášho vlastného uváženia, postúpiť jednej z našich pridružených spoločností
Osobitné Ustanovenia pre Región. Beriete na vedomie, že ste si prečítali a porozumeli ustanoveniam, ktoré sa vás týkajú a sú uvedené v
Osobitných Ustanoveniach pre Región zahrnutých v tejto Zmluve.
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom vašej akceptácie Zmluvy elektronickými prostriedkami alebo iným spôsobom. P otvrdením a
prijatím tejto Zmluvy vyjadrujete súhlas s obchodnými podmienkami tejto Zmluvy.
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Osobitné Ustanovenia pre Región
Ak ste spotrebiteľ v členskom state Európskej Únie a táto Zmluva bola uzavretá prostriedkami diaľkovej komunikácie (napríklad online alebo
telefonicky), môžete zrušiť objednávku do 14 dní od doručenia Vozidla alebo po jeho sprístupnení na vyzdvihnutie. Ak chcete zrušiť objednávku,
musíte nás jasne informovať o svojom rozhodnutí zrušiť túto Zmluvu v rámci spomenutej 14-dňovej lehoty (napr. listom zaslaným poštou),
kontaktovaním nás na adrese uvedenej v päte tejto Zmluvy. Môžete tak urobiť aj vyplnením a odoslaním nášho vlastného formulára na zrušenie
objednávky.
Ak využijete právo na zrušenie objednávky, vrátime vám všetky platby prijaté od vás, prostredníctvom rovnakých platobných prostriedkov, aké
ste použili pri uskutočňovaní platby. V rámci vašej zodpovednosti vám môžeme odpočítať z výšky refundácie určitú sumu, ktorá reﬂektuje
zníženú hodnotu Vozidla vyplývajúcu z vášho neprimeraného zaobchádzania v súlade s platnými právnymi predpismi, ak ste Vozidlo používali nad
rámec toho, čo je potrebné pre kontrolu stavu, vlastností a fungovania Vozidla. Vozidlo musíte vrátiť do našej veľkovýrobne v Tilburgu,
Holadnské kráľovstvo bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje rozhodnutie o zrušení
tejto Zmluvy. Termín vrátenia je dodržaný, ak Vozidlo vrátite pred uplynutím tejto 14-dňovej lehoty. Taktiež budete musieť znášať všetky priame
náklady spojené s vrátením Vozidla. P o vrátení Vozidla do našej veľkovýrobne vám vrátime platbu (po vykonaní prípadných zrážok).
Komu: Tesla Motors Netherlands B.V., Burgemeester Stramanweg 122, 1101 EN Amsterdam, Holandské kráľovstvo
Ja/My [*] týmto oznamujeme, že Ja/My [*] ukončujeme svoju/našu [*] kúpnu zmluvu nasledujúceho Vozidla,
Objednaného dňa [*]/ P rijatého dňa [*],
Meno spotrebiteľa(ov),
Adresa spotrebiteľa(ov),
P odpis spotrebiteľa(ov) (iba ak je tento formulár oznámený písomne),
Dátum
[*] P rečiarknuť podľa vhodnosti
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Príloha A
P odpísané vyhlásenie o DP H týkajúce sa Vozidla (ktoré vám poskytneme pri dodávke);
dôkaz o registrácii Vozidla v cieľovej krajine; a
kópia podpísaného C MR (ak Vozidlo bolo prepravené dopravcom); a
(ak sa uplatňuje pre krajiny mimo EÚ) kópia dovozného dokumentu cieľového štátu.
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Príloha B
P resná cieľová adresa a konečný používateľ Vozidla;
Odhadovaný čas príchodu do cieľového miesta;P redviden čas prihoda na končni cilj;
Druh dopravy (cestná, lodná, letecká);
Údaje špeciﬁcké pre každý druh dopravy (pozri nižšie)
Cestná
C elé obchodné meno, adresa a kontaktné údaje P repravnej Spoločnosti;
Nákladný automobil - národnosť;
Štátne poznávacie značky
C olný úrad štátu vývozu (ak je k dispozícii)
Lodná
Názov plavidla a štátna príslušnosť plavidla;
C olný úrad prístavu odchodu;
P okiaľ bude naložené do kontajnera - číslo kontajnera.
Letecká
Č íslo leteckého nákladného listu (AWB)
Č íslo letu;
Dátum letu;
C olný úrad letiska odletu.
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