
 

 

 

V Brně, dne 11.3.2020 

Prodej použitých strojů a vozidel 

Vážené dámy a vážení pánové, 

za účelem dosažení, pokud možno, bezproblémové realizace prodeje strojů a vozidel jak pro 

Vás, tak i pro nás, Vás prosíme o zohlednění následujících pravidel týkajících se průběhu 

prodeje: 

 

1.) Stroje a vozidla, určené k prodeji, jsou odstaveny na uvedených provozech STRABAG BMTI. 

 

2.) Prohlídka strojů a vozidel je možná pouze ve dnech úterý a čtvrtek, během provozní doby. 

Vyzvednutí strojů a vozidel je možné pouze od pondělí do čtvrtka. V každém případě je 

ale nezbytné ohlášení předem. Za tímto účelem prosím kontaktujte uvedenou kontaktní 

osobu pro danou zemi. 

 

3.) Vaše nabídka je jak pro Vás, tak i pro nás samozřejmě zcela nezávazná a nezakládá 

žádné vzájemné povinnosti. Kupní smlouva vzniká výhradně na základě samostatné 

dohody mezi Vámi a naší společností. Právně závazná prohlášení nebo uzavření kupní 

smlouvy prostřednictvím online komunikačních prostředků jsou vyloučena. 

 

4.) Vaší zcela nezávaznou nabídkou pouze potvrzujete Váš případný zájem o koupi stroje 

nebo vozidla za určitou cenu. Po sdělení Vaší nabídky Vás v případě našeho zájmu o 

tuto nabídku kontaktujeme, abychom se dohodli na dalším postupu. 

 

5.) Všeobecné informace: 

Pokud na základě dohody o předmětu koupě a ceně dojde k uzavření kupní smlouvy, lze 

si nabytý stroj nebo vozidlo po předchozím ohlášení a po úplném zaplacení vyzvednout z 

příslušeného střediska od pondělí do čtvrtka během provozní doby. Stroje a vozidla jsou předávány v 

areálu STRABAG BMTI a nejsou rozmontovány k přepravě. Ohledně případné nakládky a ostatních 

souvisejících přání Vás žádáme, abyste se na konkrétních podmínkách domluvili s kontaktní osobou 

předem. Přepravu zakoupených strojů a vozidel STRABAG BMTI nezajišťuje. 

 

6.) Vyzvednutí se musí uskutečnit bezprostředně, nejpozději však do sedmi pracovních dnů ode dne, 

kdy prodávající obdrží platbu. Od desátého pracovního dne se účtuje poplatek za stání ve výši 1,50 € / 

m² za 1 den. Delší lhůty pro vyzvednutí musí být sjednány samostatnou dohodou. 

 

7.) V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat písemně či telefonicky. 

 

 

STRABAG BMTI s.r.o. 


