ESA GARANT ASISTENT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
I. O programu
Společnost AutoESA a.s., se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ: 102 00, IČ: 25627538, DIČ: CZ25627538, zapsaná v obch. rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 9725 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje pod označením „ESA Garant Asistent“ (dále
jen „program“) služby administrativního prověření vozu a jeho majitele a prověření technického stavu vozu. Výsledek prověřování je
zachycen ve výstupním protokolu o stavu vozidla (dále jen „protokol“). Součástí programu je rovněž zprostředkování vystavení certifikátu o prověření vozidla. Poskytovatel dále poskytuje v rámci programu za zvýhodněných podmínek servisní práce na vozidlech,
asistenci při koupi vozidla od třetí osoby spočívající zejména v zajištění evidenční kontroly vozidla, změny údajů o vlastníku a provozovateli vozidla v registru vozidel a případně převzetí garance a zajištění úvěrového financování. Jednotlivé varianty programu vč.
zvoleného rozsahu poskytovaných služeb jsou uvedeny v objednávce.
II. Administrativní prověření a certifikát
Administrativní prověření vozu a jeho majitele spočívá v prověření údajů o vozidle a jeho majiteli v databázích průběžně poskytovaných třetími stranami v rámci profesní spolupráce zejm. v oblasti prodeje, oprav, pojištění a financování nových a ojetých vozidel.
Poskytovatel zprostředkuje uživateli vydání certifikátu vystaveného nezávislým profesionálem v oblasti prověřování vozidel. Poskytovatel neodpovídá za správnost a kompletnost evidovaných údajů v databázích třetích stran ani v poskytnutém certifikátu; veškerá
zjištění mají pouze informativní charakter. Ověření údajů o vozidle v databázích nezaručuje, že vozidlo není dotčeno protiprávním
jednáním třetí osoby, jehož důsledkem může být mj. pozměnění či absence údajů o vozidle v těchto databázích.
III. Prověření technického stavu
Prověření technického stavu vozidla spočívá v odborném prověření technického stavu jednotlivých součástí vozidla, a to zejména
za účelem odhalení zjevných vad a nutnosti provedení oprav. Poskytovatel na základě svých odborných zkušeností rovněž posuzuje
opotřebení vozidla ve vztahu k aktuálnímu stavu tachometru a zjištěnému stáří vozidla. Je-li v protokolu uvedeno, že opotřebení určité součástky odpovídá stáří vozu a stavu tachometru nebo jiný obdobný údaj, pak dotčená součástka dle výsledku prohlídky nejeví
známky opotřebení, které by nebylo běžné u vozidel stejného či obdobného typu ve stáří a nájezdu kilometrů shodném, jako je u prověřovaného vozidla deklarováno na tachometru a poskytnutých dokladech o vozidle, není-li uvedeno jinak. Poskytovatel s ohledem
na charakter prohlídky a nemožnost demontovat jednotlivé díly neodpovídá za případné skryté vady a uživatel bere na vědomí, že
běžně používané diagnostické metody nemohou s jistotou vyloučit existenci vad.
IV. Servisní práce
Poskytovatel v rámci příslušné varianty programu uživateli umožní účast v systému zvýhodněných servisních úkonů, spočívající ve
slevě na náhradní díly a poskytování bezplatné servisní práce; to vše za podmínek a omezení tak, jak jsou uvedeny v podmínkách
servisu, které jsou přiloženy k objednávce.
V. Asistence při prodeji
V závislosti na zvolené variantě programu poskytovatel pro uživatele zajistí provedení evidenční kontroly vozidla v souvislosti se
změnou údajů o vlastníku a provozovateli vozidla v registru vozidel. Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou
součinnost, zejména poskytnout plnou moc s úředně ověřeným podpisem původního a nového vlastníka a/nebo provozovatele vozidla. V závislosti na zvolené variantě programu při zprostředkování úvěrového financování převezme poskytovatel garanci za vozidlo
v tom smyslu, že jej vykoupí od současného vlastníka a následně za sjednaných podmínek prodá uživateli; to vše pouze za předpokladu, že uživatel i současný vlastník vozidla poskytnou potřebnou součinnost.
Poskytovatel si vyhrazuje právo v kterékoliv fázi obchod ukončit, tedy vozidlo nevykoupit nebo neprodat.
Veškeré podmínky, zejm. pokud jde o odpovědnost za vady, se řídí výhradně příslušnými uzavřenými kupními smlouvami. Převzetí
garance v žádném případě nemá za následek poskytnutí záruky za jakost ze strany poskytovatele.
VI. Cena služeb
Cena služeb vč. DPH je uvedena v objednávce, přičemž cena je splatná v hotovosti oproti předání protokolu, není-li domluven termín
jiný.

