
1. Společnost AutoESA a.s., IČ: 25627538, se sídlem Praha 10, K Učilišti 170, PSČ: 102 00 (dále jen „Auto ESA“) poskytuje 
kupujícímu za dále uvedených podmínek právo požádat o výměnu vozidla zakoupeného od Auto ESA (dále jen 
„právo na výměnu“).

2. Právo na výměnu vzniká kupujícímu, a to osobám fyzickým i právnickým, v případě uzavření kupní smlouvy na koupi 
vozidla od Auto ESA, není-li to v kupní smlouvě vyloučeno. Právo na výměnu dále obecně nevzniká u koupě vozidla 
na náhradní díly a u vozidel, jejichž konečná kupní cena včetně DPH dle kupní smlouvy nepřesahuje 100 000 Kč, a to 
i když v kupní smlouvě právo na výměnu není výslovně vyloučeno. Právo na výměnu dále nemůže uplatnit kupující, 
je-li na jeho majetek vedena exekuce či výkon rozhodnutí nebo je ohledně jeho osoby vedeno insolvenční řízení 
a nemá-li k uplatnění práva souhlas insolvenčního správce, resp. exekutora či soudu, který vede výkon rozhodnutí. 
Právo na výměnu není převoditelné na třetí osoby.

3. Právo na výměnu je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí vozidla nebo od 
uzavření kupní smlouvy, podle toho, který okamžik nastal dříve; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo 
státem uznaný svátek, končí lhůta v tento den a neprodlužuje se do nejbližšího následujícího pracovního dne. Právo 
na výměnu je kupující povinen uplatnit ve stanovené lhůtě osobně, na provozovně Auto ESA, v níž bylo vozidlo 
zakoupeno, a současně s fyzickým vrácením vozidla včetně veškerého příslušenství, smluvní dokumentace a dokladů, 
které byly v souvislosti s koupí vozidla předány, jinak je Auto ESA oprávněna uplatnění práva na výměnu odmítnout 
jako neoprávněné.

4. Právo na výměnu je kupující dále oprávněn uplatnit jen tehdy, jestliže v okamžiku uplatnění práva a vrácení vozidla 
vozidlo splňuje tyto podmínky:

 - s vozidlem nebylo od okamžiku jeho převzetí kupujícím najeto více než 500 km,
 - vozidlo je ve stavu, v jakém bylo kupujícím převzato od Auto ESA, zejména nedošlo k žádné poruše vozu nebo 

k jeho poškození, ke změně exteriéru či interiéru, vozidlo není zatíženo zástavním, nájemním nebo jakýmkoli jiným 
právem třetí osoby, kupující ohledně vozidla neuzavřel kupní smlouvu s žádnou třetí osobou, na osobu kupujícího 
není nařízena exekuce ani výkon rozhodnutí a kupující se nenachází v úpadku, kupující uhradil Auto ESA celou kupní 
cenu vozidla.

5. Na základě uplatněného práva na výměnu Auto ESA se zákazníkem dohodou zruší kupní smlouvu na dané vozidlo; 
zrušení kupní smlouvy se netýká kupní smlouvy na doplňkové služby a produkty, nebude-li dohodnuto jinak. 
Podmínkou pro uplatnění práva na výměnu a zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující před zrušením kupní 
smlouvy nebo současně s ním uzavře s Auto ESA novou kupní smlouvu, na jejímž základě kupující koupí od Auto 
ESA jiné vozidlo za kupní cenu stejnou nebo vyšší, než byla cena vyměňovaného vozidla. Namísto uzavření nové 
kupní smlouvy lze sjednat pořízení jiného vozidla od Auto ESA, s kupní cenou stejnou nebo vyšší, než byla cena 
vyměňovaného vozidla. Pro vozidlo, které bylo takto koupeno či pořízeno po uplatnění práva na výměnu, právo na 
výměnu nevzniká, tj. vyměněné vozidlo již nelze dále vyměnit.

6. Nárok na uplatnění práva na výměnu vzniká jen při splnění všech výše uvedených podmínek. Splnění podmínek je 
povinen prokázat kupující. Jestliže kupující splnění podmínek neprokáže ve lhůtě stanovené pro uplatnění práva na 
výměnu, je Auto ESA oprávněna uplatněné právo na výměnu odmítnout.

7. Kupující je povinen poskytnout Auto ESA veškerou potřebnou součinnost ke zrušení kupní smlouvy a k provedení 
změny údajů v registru vozidel, jestliže již vozidlo bylo registrováno na kupujícího, tzn. dodat platný protokol 
o evidenční kontrole a úředně ověřenou plnou moc ke změně vlastníka.

8. Auto ESA si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky pro poskytování práva na výměnu nebo přestat zcela s jeho 
dalším poskytováním. Pro kupní smlouvy uzavřené před změnou nebo zrušením práva na výměnu platí podmínky 
platné a účinné v den uzavření kupní smlouvy.

9. V případě, že pořízení vozidla kupujícím bylo zcela či částečně financováno prostřednictvím úvěru, kupující tento 
úvěr nesplatil předčasně a v okamžiku uplatnění práva na výměnu jej řádně splácí. Kupující bere na vědomí, že 
pro kontrolu splnění této podmínky může Auto ESA požádat o poskytnutí odpovídající informace úvěrující subjekt 
a kupující případně poskytne souhlas s poskytnutím této informace.

PODMÍNKY VÝMĚNY VOZU 
DO 10 DNŮ


