
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
ELEKTRONICKEJ AUKCIE GR8 auctions 

 
Preambula 

 
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú spôsob predaja Vozidiel v 
Elektronickej aukcii GR8 auctions (ďalej len „Aukcia“). Táto Aukcia 
prebieha formou obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie zmluvy na kúpu vozidiel v zmysle § 281 a násl. Zákona č. 
513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a 
tieto všeobecné obchodné podmienky sú súc ̌asne podmienkami tejto 
súťaže.  
Vydavateľom týchto všeobecných obchodných podmienok a 
vyhlasovateľom súťaže je GR8 auctions a.s. so sídlom Pribinova 30/D913, 
811 09 Bratislava, IČO: 35863021 zastúpená Ing. Mojmírom Chalupkom, 
predsedom predstavenstva (ďalej len „GR8“).  
 

Článok 1  
Ponuka Vozidiel 

1. Záujemcovia o Vozidlá zverejnené v Ponuka vozidiel majú možnosť 
si tieto Vozidlá nezáväzne prezrieť v prevádzkarňach uvedených v 
karte vozidla v dobe od zverejnenia Vozidla do dňa konania Aukcie. 
Prehliadky Vozidiel sa môžu uskutočniť iba v pracovnej dobe 
prevádzkarní.  

2. GR8 si vyhradzuje právo vyradiť Vozidlo z Ponuky vozidiel  bez 
udania  dôvodu, ako aj nepredať akékoľvek vozidlo víťaznému 
účastníkovi. Odobratím Vozidla z Ponuky vozidiel sa rozumie 
okamih, keď je Vozidlo odstránené z Ponuky vozidiel na 
internetových stránkach. Odobratím Vozidla z Ponuky vozidiel 
nevzniká Registrovaným dražiteľom ani tretím osobám nárok na 
akúkoľvek finančnú ani inú náhradu.  

 
Článok 2  

Predaj Vozidiel v Aukcii 
1. Akcia prebieha na internetových stránkach www.gr8auctions.sk a 

nakupovať Vozidlá v tejto Aukcii sú oprávnení iba prihlásení 
Registrovaní dražitelia.  

2. Prihlasovacie údaje do systému internetových aukcií sú dôverné a 
Registrovaný dražitelľ nie je oprávnený poskytnúť tieto údaje 3. 
osobe. V prípade nedodržania tejto podmienky bude dražiteľovi 
prístup do internetových aukcií odobraný.  

3. Má sa za to, že záujemcovia o ponúkané Vozidlá mali dostatočný 
časový priestor zoznámiť sa s týmito Vozidlami v prevádzkarni (ako 
prostredníctvom internetovej prezentácie, tak osobnou prehliadkou 
vozidla) a svoje finančné ponuky podávajú s vedomím, že poznajú 
technický a právny stav týchto Vozidiel.  



4. Ponuka Vozidiel pre danú Akciu, je zverejnená na internetových 
stránkach www.gr8auctions.sk v deň konania danej Aukcie, 
najneskôr však 6 hodín pred zahájením tejto Aukcie. Vozidlá sú 
ponúkané ku kúpe podľa poradia uvedeného v tejto ponuke.  

5. Aukcia začína vždy v dopredu stanovený deň a hodinu a zúčastniť sa 
jej môžu iba Registrovaní dražitelia prihlásení na internetových 
stránkach www.gr8auctions.sk zadaním prihlasovacích údajov. Do 
Aukcie je možné vstupovať iba v čase jej konania.  

6. Vozidlá sa dražia v Aukcii podľa aukčných čísiel.  
7. Registrovaní dražitelia majú možnosť podávať svoje návrhy na 

uzatvorenie zmluvy v priebehu konania Aukcie formou podania 
ponuky na Kúpnu cenu. Ak podá Účastník aukcie ponuku na Kúpnu 
cenu Vozidla, potom súhlasí so všetkými ustanoveniami týchto 
všeobecných obchodných podmienok a je touto ponukou viazaný a 
nemôže ju už vziať späť. Má sa za to, že okamihom podania ponuky 
predložil Účastník aukcie záväzný a neodvolateľný návrh na Kúpnu 
cenu, prijal návrh podmienok kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou 
týchto všeobecných obchodných podmienok.  

8. Aukcia sa začína v stanovený deň a čas. Termín aukcie stanoví 
spoločnosť GR8.  

9. Podmienkou aktívnej účasti v Aukcii je prihlásenie sa na 
internetových stránkach www.gr8auctions.sk zadaním prihlasovacích 
údajov.  

10. Do Aukcie je možné vstupovať v priebehu jej konania. 
11. Kliknutím na jednotlivé vozidlá sa zobrazí zjednodušená karta  

vozidla s možnosťou zobrazenia úplnej karty vozidla  so všetkými 
informáciami o vozidle. 

12. Po zahájení aukcie môže Dražiteľ vstúpiť do aukcie a podávať návrhy 
kúpnej ceny na jednotlivé vozidlá.  

13. Vyrozumenie ostatných účastníkov Aukcie v zmysle § 288 
Obchodného zákonníka, ktorí v súťaži na uzatvorenie zmluvy na 
kúpu konkrétneho Vozidla neuspeli, že ich návrhy boli odmietnuté, 
prebieha tak, že v každom momente aukcie účastník vidí pri cene v 
červenom poli aj slovo nevyhrávate. 

14. Víťaznému účastníkovi aukcie bude okamžite ukončení aukcie 
zaslaný víťazný e-mail obsahujúci zoznam Vozidiel, u ktorých 
ponúkol tento Účastník aukcie najvyššiu Kúpnu cenu. Následne 
prebehne schvaľovací proces zadávateľom aukcie. V prípade 
schválenia predaja obdrží e-mail s pokynmi k zaplateniu a prevzatiu 
vozidla. V prípade neschválenia obdrží e-mail s oznámením o 
neschválení predaja. Stav procesu môže účastník  kedykoľvek vidieť 
po prihlásení na webe v sekcii “moja história".  

15. Víťazný účastník, ktorému GR8 zaslala Pokyny na prevzatie vozidla 
alebo mu ich sprístupnila, je oprávnený a súčasne povinný do 
piatich pracovných dní odo dňa zaslania víťazného e-mailu uhradiť 
kúpnu cenu vozidla predávajúcemu a predajný poplatok spoločnosti 
GR8 auctions vo výške 150 EUR + 1,5% z kúpnej ceny vozidla + 



DPH (v aktuálnej zákonnej výške), podpísať Kúpnu zmluvu a 
prevziať Vozidlo (text Kúpnej zmluvy je neoddelitelľnou súčasťou 
týchto všeobecných obchodných podmienok). Ak kúpna cena vozidla 
nepresiahne výšku 500 EUR je kupujúci povinný uhradiť znížený 
predajný poplatok vo výške 100 EUR + DPH. Nesplnenie niektorých 
z týchto podmienok zo strany Víťazného účastníka, zakladá právo 
GR8 odstúpiť od Kúpnej zmluvy ako aj udeliť zmluvnú pokutu vo 
výške 1000 EUR.  

16. V prípade, že si Víťazný účastník aukcie vozidlo nevyzdvihne v 
stanovenej lehote má GR8 právo účtovať za takto nevyzdvihnuté 
vozidlo, pri jeho odbere, parkovné a to vo výške 3 EUR za každý 
nasledujúci deň od piateho dňa od odoslania pokynov pre odobratie 
vozidla do dňa fyzického odobratia vozidla vrátane. 

17. V prípade, že si Víťazný účastník odmietne vozidlo bez  odobrať 
alebo nesplní podmienky aukcie, môže mu byť udelená pokuta vo 
výške 800 EUR, taktiež mu môže byť, po konzultácii so zadávateľom 
aukcie, odobratý prístup do systému internetových aukcií. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty neodoberá nárok na vymáhanie 
vzniknutých škôd a ušlého zisku zmarením aukcie. 

18. GR8 nezodpovedá za škodu ani inú ujmu, ktorá Účastníkovi aukcie 
vznikla tým, že Aukcia bola prerušená, neprebehla riadne či vôbec v 
dôsledku výpadku alebo preťaženia internetovej siete, či z iných 
dôvodov zásahu vyššej moci.  

19. GR8 neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti internetového 
aukčného systému Aukcie jeho služby a zabezpečenia. Je v záujme 
GR8 poskytovať všetky služby a funkcie aukčného systému Aukcie v 
čo možno maximálnej kvalite a úrovni.  

20. GR8 nenesie zodpovednosť za zneužitie užívateľského účtu alebo 
osobných údajov Registrovaného dražiteľa treťou osobou, pokiaľ 
Registrovaný dražiteľ poskytol údaje k svojmu užívateľskému účtu 
tretej osobe alebo takej tretej osobe umožnil k týmto údajom 
prístup. GR8 má právo považovať akúkoľvek osobu, ktorá sa prihlási 
na internetových stránkach www.gr8auctions.sk zadaním platných 
prihlasovacích údajov za Registrovaného dražiteľa, ktorému boli 
tieto prihlasovacie údaje pridelené.  

21. Pokiaľ chce Registrovaný dražiteľ financovať nákup Vozidla formou 
leasingu alebo úveru, je povinný sa pred zahájením aukcie 
informovať v GR8 o možnosti takéhoto spôsobu financovania.  

 
 

Článok 3 
Ďalšie ustanovenia 

1. Predávajúci zaistí na základe notársky overenej plnej moci udelenej 
kupujúcim predávajúcemu do 30 dní od prevzatia vozidla kupujúcim 
zápis zmien údajov v Osvedčení o evidencii vozidla - odhlásenie na 
kupujúceho na Dopravnom inšpektoráte SR. Predávajúci toto 
osvedčenie zašle kupujúcemu poštou.  



Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

1. Aukcia sa neriadi zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnení zákona SNR c ̌. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov; ani 
zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, časť VI, hlava IV 
(„Predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností“) a tieto zákony sa na 
Aukciu nevzťahujú. V prípade, že sa v týchto všeobecných 
obchodných podmienkach vyskytujú pojmy zhodné či obdobné s 
pojmami v týchto právnych predpisoch, majú len pracovný význam 
pre účely Aukcie.  

2. GR8 si vyhradzuje právo v zmysle ust. § 283 Obchodného zákonníka 
tieto všeobecné obchodné podmienky Aukcie meniť alebo zrušiť, 
pričom zmenu alebo zrušenie je povinná uverejniť rovnakým 
spôsobom, ktorým boli vyhlásené tieto všeobecné obchodné 
podmienky Aukcie.  

 
 
V Bratislave, dňa 18.04.2017  


