Všeobecné podmínky

I. Jakmile si zákazník pošle specifika na vyhledání vozidla, o kterém se budeme dále informovat a
kontaktovat prodejce je účtován jednorázový poplatek, 900Kč v případě že dovoz nebude uskutečněn,
v opačném případě se poplatek neplatí. Naše provize za dovoz, se vyplácí vždy až po uskutečnění
samotného dovozu a podle počtu najetých kilometrů.
II. V případě, že jedeme pro vozidlo, o kterém jsme se až na místě dozvěděli, že neodpovídá inzerátu a
slovům prodejce, z toho důvodu není slučitelné s cenou či přáním zákazníka, nesnažíme se jej za každou
cenu koupit, v takovém případě se naše provize za neúspěšnou cestu snižuje o 10%. Vše je ale předem
konzultováno se zákazníkem.
III. Naše provize za dovoz, se vyplácí vždy až po uskutečnění samotného dovozu a podle počtu najetých
kilometrů.
IV. Jakmile nejsme plně přesvědčeni o tom, že prodejce nám zarezervoval auto, že máme zaslaný VIN a
informace o vozidle, případně další fotografie, nebo jestli nám jakoukoliv z těchto informací nechce
poskytnout, jeho jednání není solidní, tak pro takové vozidlo nevyjíždíme, tím vám ušetříme peníze za
neúspěšnou cestu.
V. Uskutečnění dovozu probíhá tak, že zákazník nám předá částku, kterou má být zaplaceno vozidlo, my
vystavíme doklad o převzetí finanční hotovosti a předáme vratnou zálohu adekvátní k ceně vozidla. Při
výměně měny z Kč/€ používáme aktuální kurz, žádný další poplatek si zde neúčtujeme.
VI. Po převzetí částky vyrážíme pro váš nový vůz, vždycky jedem pouze pro vaše konkrétní vozidlo/dla.
Nejpozději do tří až pěti pracovních dní vám vozidlo přivezeme, obvykle to je na druhý den.
VII. V případě, že si vyberete naši sazbu business, tak v ceně máte vyřízení STK a přihlášení vozidla, stejně
tak, pokud se nám podaří usmlouvat sleva, tak putuje vám. Jestliže máte vybranou sazbu classic, tak vám
zajistíme dovozovou STK a přihlášení vozidla, nicméně tyto úkony už nejsou v ceně, stejně tak, když se nám
podaří domluvit sleva, která jde na náš vrub.
VIII. Ceny v případě vyřízení potřebných úkonů pro přihlášení vozidla v sazbě classic.
Cena dovozové STK: 1500-2500 Kč v závislosti na kubatuře a PHM
Přihlášení vozidla: 800 Kč na všech odborech dopravy po celé ČR
Pojištění vozidla, které platíte vždy, i když vozidlo není přivezeno ze zahraničí, v současnosti máme
smluvního partnera společnost ČSOB pojišťovna a.s., přes kterého vám zdarma uděláme kalkulaci. Cena
pojištění se liší podle kubatury, PHM, počtu bezeškodných měsíců aj.
V případě, že budete chtít zjistit informace přes VIN, v sazbě classic, účtujeme si částku, která je
vygenerována podle množství informací přes společnost CEBIA.
IX. V zásadě nevyjíždíme pro vozidla starší patnácti let, nebo vozidla do sto tisíc korun českých, za takové
vozidlo nelze ručit, nelze zde zcela dohledat historii a ve většině případů takové auto prodávají obchodníci,
kteří nemají dobrou pověst. Výjimkou jsou veterány, pro které naopak jezdíme moc rádi.
X. V případě, že si vyberete vozidlo, které není z členského státu, je potřeba řádná platba cla, která je 10%
z kupní částky vozidla, v některých případech, se nám podaří vyjednat samotná platba přes prodejce,
nicméně nelze s tím zcela počítat, protože každý nákup je ojedinělý.
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