Reklamující - jméno, příjmení, adresa:

Prodejce – název (jméno, příjmení), adresa:

Na základě kupní smlouvy ze dne ……….. jsem u vaší společnosti zakoupil vozidlo:
…………………., model, VIN,……………………... V rámci zákonné lhůty odpovědnosti za
skryté vady a vzhledem k mým zjištěním, žádám tímto o naplnění práva na slevu z ceny
zakoupeného vozidla.
Na vozidle byly zjištěny následující nesrovnalosti, které jsou v rozporu s kupní smlouvou:
(seznam závad)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dle ustanovení § 616 Občanského zákoníku, je stanoveno, že prodávající odpovídá
kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.
Ustanovení § 616 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění dále upozorňuje, že
shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti
smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na
základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc
takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu
odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití
věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující
právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její
opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny
věci nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti
měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí.
Žádám Vás tímto o náhradu škody, která mi byla v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze
dne …………. způsobena. Ve smyslu § 622 odst. 3 a § 625 Občanského zákoníku proto u
Vás v zákonné době uplatňuji právo na slevu z ceny. Za přiměřenou považuji, s ohledem na
cenu výrobku a charakter uvedené vady, slevu ve výši ………………,- Kč. Vyřešení celé
záležitosti očekávám ve lhůtě nejpozději do ………….. Vyplacení této slevy očekávám
osobně nebo na účet č. ………………………../………..
Nebude-li záležitost zdárně vyřešena, budu nucen domáhat se svého práva prostřednictvím
svého právního zástupce, a to žalobou k místně příslušnému soudu.
V ………………………………….

dne ……………………….
…………………………….
podpis

