ZÁVÄZNÉ PODMIENKY ONLINEAUKCIE
1.

VÝKLAD
Pojmy použité v týchto Záväzných podmienkach OnlineAukcie a v ďalšej dokumentácii
súvisiacej s OnlineAukciou (ďalej ako „Záväzné podmienky“) sa budú vykladať nasledovne:
Elektronické Cenové Ponuky znamenajú elektronické dátové správy Účastníkov, ktoré
Účastníci uskutočnili prostredníctvom elektronického aukčného systému www.onlineaukcie.sk.
Kúpna cena znamená záväzná Elektronická Cenová Ponuka úspešného Uchádzača tak, ako
ju zadal v rámci OnlineAukcie.
Kúpna zmluva znamená písomnú zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a úspešným
Účastníkom OnlineAukcie ako kupujúcim, ktorej predmetom bude najmä prevod vlastníckeho
práva k Predmetu predaja a povinnosť kupujúceho zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
Lehota registrácie znamená dátum a čas dokedy sú Záujemcovia povinní registrovať sa u
Poradcu.
Lehota viazanosti ponúk znamená časový úsek od Termínu OnlineAukcie do uplynutia 3
mesiacov.
Náklady znamenajú všetky a akékoľvek náklady Záujemcov a/alebo Účastníkov, ktoré im
vzniknú v súvislosti so zámerom nadobudnutia Predmetu predaja, účasťou v rámci
OnlineAukcii alebo v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy a prevzatím resp. doručením
Predmetu predaja.
OnlineAukcia znamená elektronickú aukciu organizovanú Poradcom prostredníctvom
elektronického aukčného systému v zmysle týchto Záväzných podmienok a Aukčného
poriadku systému www.onlineaukcie.sk.
Poradca znamená akciovú spoločnosť U9, a.s. so sídlom Zelinárska 6, 821 08 Bratislava,
IČO: 35 849 703, IČ DPH: SK 2021706280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3070/B.
Pracovný deň znamená ktorýkoľvek deň od pondelku do piatku, okrem prípadov ak na tento
deň pripadá deň pracovného pokoja.
Predávajúci znamená StoneFly s.r.o., so sídlom Mládežnícka 2, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika, IČO: 47 425 415, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
ODDIEL Sro, vložka č. 24987/S
Predmet predaja znamená dámsky alebo pánsky elektrobicykel tak ako je zverejnený na
stránke www.onlineaukcie.sk s nasledovnými technickými parametrami:
Rám: Fanshang AFM-COB0169-B530
Vidlica:ACE AK 16700SB001
Batéria: LG Lítium – iónová batéria 36V /8,7 Ah
Kapacita batérie : 314 Wh
čas do plného nabitia: 6,22 hodín
Motor: AIKEMA 100SXBezkomutátorový motor 36 V / 250 W
účinnosť motora: > 75 %
umiestnenie motora: predný náboj
maximálna rýchlosť: 25 km/h
maximálny dojazd: 70 km
elektromotor sa vypne pri rýchlosti 25km/h a opätovne sa zapne ak rýchlosť klesne pod 25
km/h
Displej: King meter J-LCD, 36V, 5 režimov jazdy
Kolesá:
predný ráfik : ACE DWS001, 700c 13Gx36H
zadný ráfik : ACE DWS001, 700c 14Gx36H
predný plášť: CST C-1446, 700x38C + reflexná linka
zadný plášť : CST C-1446, 700x38C + reflexná linka

Reťaz: KMC CN-NX 10, ½“ x 1/8“ x 110L, nehrdzavejúca
Brzdy: Tekro EL 350-RS, Tekro V-brake
Zvonček: YWS-306A
Nosnosť nosiča: max. 25 kg
Špecifické podmienky znamenajú najmä spôsob predkladania ponúk, Lehota predkladania
ponúk, Lehota registrácie, Termín OnlineAukcie, Minimálne ceny, výška Zábezpeky a pod.,
ktoré budú zverejnené na stránke www.onlineaukcie.sk.
Termín OnlineAukcie znamená dátum uskutočnenia OnlineAukcie, vrátane času otvorenia
aukčného prostredia umožňujúceho zasielanie dátových správ s Elektronickými Cenovými
Ponukami Účastníkov, času ukončenia OnlineAukcie a času predĺženia OnlineAukcie.
Uchádzač alebo Účastník znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá splní podmienky
registrácie podľa týchto Záväzných podmienok.
Účet Poradcu znamená bežný účet Poradcu č. IBAN SK 71 0200 0000 0019 5703 8659,
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., ktorý bude Poradca uvádzať ako účet, na ktorý
budú úspešní uchádzači OnlineAukcie uhrádzať kúpnu cenu vo výške Elektronickej Cenovej
Ponuky urobenej v OnlineAukcii.
Vyhodnotenie ponúk je proces v rámci OnlineAukcie, ktorý je popísaný v článku 8 týchto
Záväzných podmienok.
Záujemca znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má podľa rozhodného práva
upravujúceho jej právnu subjektivitu, spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň aj
spôsobilosť na právne úkony a ktorá prejavila záujem o nadobudnutie Predmetu predaja.
Záväzné podmienky znamenajú tieto Záväzné podmienky OnlineAukcie.
2.

3.

4.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
(a)

Záväzné podmienky upravujú práva a povinnosti Záujemcov, Účastníkov ako aj práva
a povinnosti Poradcu, Predávajúceho, za účelom predaja Predmetu predaja, pričom si
Poradca vyhradzuje právo ich zmien a doplnenia.

(b)

OnlineAukcia za účelom predaja nie je verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy ako
ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle ustanovení § 276 až § 289 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

POSTAVENIE PORADCU
(a)

Poradca je organizátorom a realizátorom OnlineAukcie za účelom predaja Predmetu
predaja, ktorý mu bol zverený v zmysle zmluvy s Predávajúcim.

(b)

S ohľadom na postavenie Poradcu, je Poradca oprávnený najmä ponúkať Predmet
predaja tretím osobám (vyhľadávanie záujemcov), organizovať za tým účelom
inzertné a mediálne kampane, rokovať so Záujemcami, Účastníkmi v mene
Predávajúceho a poskytovať ďalšiu podporu a súčinnosť smerujúcu k zabezpečeniu
Účastníkov v rámci OnlineAukcie.

(c)

Poradca nie je za žiadnych okolností oprávnený prijať akúkoľvek ponuku
Záujemcu/Účastníka alebo uzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom by bol prevod
vlastníckeho práva k Predmetu predaja alebo akékoľvek iná dispozícia s Predmetom
predaja smerujúca k vzniku, zmene alebo zániku vecných práv k Predmetom predaja.

PRIEBEH ONLINEAUKCIE
(a)

Poradca zverejní informácie o OnlineAukcii na svojom webovom sídle: www.u9.sk
a na www.onlineaukcie.sk.

(b)

Poradca organizuje v spolupráci pre Záujemcov/Účastníkov obhliadky Predmetu
predaja vo vopred dohodnutých termínoch až do uplynutia Lehoty registrácie.
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6.

(c)

Poradca oznámi emailom všetkým známym Záujemcom/Účastníkom vo vzťahu k
predkladaniu ponúk Špecifické podmienky.

(d)

Pokyny k postupu Účastníka počas OnlineAukcie sú uvedené v Aukčnom poriadku
systému www.onlineaukcie.sk.

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
(a)

Záujemca, ktorý hodlá spraviť Elektronickú Cenovú Ponuku je povinný registrovať sa u
Poradcu v Lehote registrácie.

(b)

Lehota registrácie Účastníkov sa končí 10 minút pred začiatkom OnlineAukcie (Za
účelom sledovania lehôt navštevujte pravidelne www.u9.sk a www.onlineaukcie.sk ).

(c)

V rámci registrácie je Záujemca povinný, pokiaľ chce predložiť Elektronickú Cenovú
ponuku, zaregistrovať sa na stránke www.onlineaukcie.sk, prihlásiť sa na vybranú
OnlineAukciu na konkrétny Predmet predaja a vyjadriť súhlas so Záväznými
podmienkami OnlineAukcie.

ZÁBEZPEKA
Pre účasť v OnlineAukcii nie je požadované zloženie zábezpeky.
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10.

ONLINEAUKCIA
(a)

Poradca uverejní Termín na www.u9.sk a na www.onlineaukcie.sk minimálne 3 (tri)
dni pred Termínom konania OnlineAukcie.

(b)

Poradca každému Účastníkovi zašle 60 minút pred začatím OnlineAukcie notifikáciu
pred začiatkom OnlineAukcie s pripomenutím času začatia a podmienok
OnlineAukcie.

VYHODNOTENIE PONÚK. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY.
(a)

Poradca predloží Predávajúcemu najneskôr nasledujúci Pracovný deň po Termíne
OnlineAukcie identifikáciu Účastníkov, ktorých Elektronická Cenová Ponuka bola
najvyššia v rámci OnlineAukcie.

(b)

Poradca v lehote troch pracovných dní od skončenia OnlineAukcie vyzve úspešných
uchádzačov, ktorých Elektronické Cenové Ponuky boli najvyššie a ktorí uhradili Kúpnu
cenu v lehote podľa bodu 9 Záväzných podmienok, na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

(c)

Účastník, ktorého Poradca v zmysle tohto článku Záväzných podmienok vyzve na
uzavretie Kúpnej zmluvy je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu najneskôr do 3
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy podľa tohto bodu.

ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY
(a)

Úspešný účastník OnlineAukcie, ktorého Elektronická Cenová Ponuka bola najvyššia
je povinný pred uzavretím Kúpnej zmluvy podľa bodu 8 Záväzných podmienok,
najneskôr však do troch pracovných dní od skončenia OnlineAukcie, uhradiť Kúpnu
cenu na Účet poradcu, pričom do poznámky pre prijímateľa uvedie svoje meno
a priezvisko/obchodné meno a ID číslo OnlineAukcie.

(b)

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Kúpna zmluva môže byť uzavretá iba
s úspešným účastníkom OnlineAukcie, ktorý zaplatil Kúpnu cenu v lehote podľa písm.
a) tohto bodu Záväzných podmienok. V prípade, že Úspešný účastník Kúpnu cenu
v stanovenej lehote neuhradí, nebude s ním Kúpna zmluva uzavretá.

(c)

Predávajúci vystaví Úspešnému účastníkovi vyúčtovaciu faktúru, ktorá mu bude
odovzdaná/doručená spolu s Predmetom predaja.

PREVZATIE PREDMETU PREDAJA

11.

(a)

Úspešný účastník oznámi pred uzavretím Kúpnej zmluvy Poradcovi akým spôsobom
si prevezme Predmet Predaja.

(b)

Predmet predaja môže byť prevzatý osobne v sklade Predávajúceho na adrese
Gemerská cesta 424, Lučenec v lehote 3 (troch) pracovných dní odo dňa uzavretia
Kúpnej zmluvy.

(c)

Úspešný účastník môže požadovať doručenie Predmetu predaja na adresu, ktorú
uvedie Poradcovi pred uzavretím Kúpnej zmluvy. V prípade požadovaného doručenia
Predmetu predaja, je Úspešný uchádzač povinný zaplatiť na Účet Poradcu spolu
s Kúpnou cenou podľa bodu 9 písm. a) Záväzných podkladov aj náklady spojené
s prepravou Predmetu predaja vo výške 40,- €/ks.

(d)

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v prípade ak Účastník neuhradil
náklady spojené s prepravou Predmetu predaja podľa bodu 10 písm. c) Záväzných
podkladov, nebude mu Predmet predaja doručený, ale taký Účastník je povinný
prevziať si Predmet predaja osobne v sklade Predávajúceho v lehote podľa bodu 10
písm. b) Záväzných podkladov.

(e)

Náklady spojené s prevzatím, prepravou a doručením Predmetu predaja znáša v plnej
výške Úspešný účastník.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(a)

Poradca si vyhradzuje právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zmeniť tieto Záväzné
podmienky, ako aj OnlineAukciu pozastaviť alebo úplne zrušiť, pričom v prípadoch
zmeny Záväzných podmienok, pozastavenia alebo zrušenia OnlineAukcie nemá
Záujemca/Účastník nárok na uplatnenie akýchkoľvek s tým súvisiacich Nákladov.

(b)

Akékoľvek doklady predkladané Záujemcom musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku prípadne v úradnom preklade do tohto jazyka. Podpisy Záujemcu musia byť
úradne overené.

(c)

Náklady, ktoré vzniknú Záujemcom/Účastníkovi v súvislosti s prípravou a predložením
ponuky podľa týchto Záväzných podmienok, znáša každý Záujemca/Účastník sám a
nemá žiadny nárok na úhradu Nákladov.

(d)

Doklady a ponuky predložené Záujemcami/Účastníkmi sa nevracajú a zostávajú
Poradcovi s čím Záujemca/Uchádzač súhlasí.

(e)

Uchádzač registráciou s podmienkami OnlineAkcie podľa Záväzných podmienok
udeľuje Poradcovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej „GDPR“) súhlas so
správou, spracovaním a uchovaním prípadných osobných údajov uvedených v
predloženej dokumentácii súvisiacej s touto OnlineAukcie. Poradca sa zaväzuje, že
poskytnuté osobné údaje budú spracovávané a chránené podľa platného zákona
a nariadenia o ochrane osobných údajov. Účastník čestne vyhlasuje, že všetky
uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe
vlastného rozhodnutia. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 1 roka. Po období 1
roka budú údaje neúspešných uchádzačov anonymizované a ďalej využívané výlučne
pre štatistické účely.

(f)

Záujemca/Účastník je povinný nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo
dokumentmi získanými od Poradcu v súvislosti s OnlineAukciou, ako s informáciami
dôverného charakteru a predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti
obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka) (ďalej len „dôverné
informácie“), ktoré bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poradcu nemôžu byť
poskytnuté tretím osobám.

(g)

Všetky nosiče informácií obsahujúce dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich formu
je Záujemca povinný chrániť pred ich stratou, poškodením, odcudzením, zničením,
nedovoleným rozmnožovaním, rozširovaním alebo iným neoprávneným použitím.

