
 

 

 
V Bratislave, dňa 11.3.2020 

 

Predaj použitých strojov a vozidiel 
 
 
Vážené dámy a vážení páni, 
za účelom dosiahnutia pokiaľ možno bezproblémovej realizácie predaja strojov a vozidiel ako pre 
Vás, tak i pre nás, Vás prosíme o zohľadnenie nasledujúcich pravidiel týkajúcich sa priebehu 
predaja: 
 

1.) Stroje a vozidlá určené na predaj odstavte v uvedených prevádzkach STRABAG BMTI. 

2.) Prehliadka strojov a vozidiel je možná len v dňoch utorok a štvrtok počas pracovnej doby. 
Vyzdvihnutie strojov a vozidiel je možné len od pondelka do štvrtka. V každom prípade je 
ale nevyhnutné o ohlásenie sa vopred. Za týmto účelom kontaktujte prosím uvedenú kontaktnú 
osobu pre danú krajinu. 
 

3.) Vaša ponuka je ako pre Vás, tak i pre nás samozrejme úplne nezáväzná a nezakladá 
žiadne vzájomné povinnosti. Kúpna zmluva vzniká výhradne na základe samostatnej 
dohody medzi Vami a našou firmou. Právne záväzné vyhlásenie alebo uzatvorenie kúpnej 
zmluvy prostredníctvom online komunikačných prostriedkov sú vylúčené. 
 
4.) Vašou úplne nezáväznou ponukou iba potvrdzujete Váš prípadný záujem o kúpu stroja 
alebo vozidla za určitú cenu. Po oznámení Vašej ponuky Vás v prípade nášho záujmu o 
túto ponuku kontaktujeme, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe. 
 
5.) Všeobecné informácie: 
Ak na základe dohody o predmete kúpy a cene dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy, si môžete 
nadobudnutý stroj alebo vozidlo po predchádzajúcom ohlásení a doložení uskutočnenej platby 
vyzdvihnúť z príslušného strediska od pondelka do štvrtka počas pracovnej doby. Stroje a 
vozidlá sú odovzdávané v areáli STRABAG BMTI a nie sú demontované na prepravu. Ohľadom 
prípadnej nakládky a ostatných súvisiacich požiadavkách Vás žiadame, aby ste sa na konkrétnych 
podmienkach dohovorili s kontaktnou osobou vopred.                                                                                          
 
6.) Vyzdvihnutie sa musí uskutočniť bezprostredne po prijatí faktúry a prevedení platby, najneskôr 
však do siedmich pracovných dní od doručenia platby predávajúcemu.  
Od desiateho pracovného dňa sa účtuje poplatok za státie vo výške 1,50 € / m² za 1 deň. Dlhšie 
lehoty na vyzdvihnutie musia byť dohodnuté v samostatnej dohode. 
 
7.) V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať písomne či telefonicky. 

 

 

STRABAG BMTI s.r.o. 

 


