
Pravidlá platné pre získanie bonusu pri výkupe vášho starého vozidla („výkupný bonus“): 
  

1. Na základe týchto pravidiel poskytujú výkupný bonus priamo a výhradne zúčastnení 
autorizovaní predajcovia Mazda. O možnosti poskytnutia výkupného bonusu sa preto vopred 
informujte u preferovaného autorizovaného predajcu Mazda. Výkupný bonus poskytuje 
každý zo zúčastnených autorizovaných predajcov Mazda do odvolania alebo ukončenia účasti 
daného predajcu v programe. 

2. Výkupný bonus poskytuje predajca formou dodatočného zvýhodnenia výkupnej ceny vozidla 
vykupovaného predajcom Mazda, a to výhradne v súvislosti s obstaraním nového vozidla 
Mazda spomedzi určených modelov. Určenie príslušných modelov a ďalších podmienok 
(vrátane napríklad obdobia kúpy nového vozidla Mazda), na ktoré sa možnosť získania 
výkupného bonusu viaže, sa môže meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne 
podmienky a trvanie akcie sú k dispozícii na adrese (https://ponuka.mazda.sk/bonus-za-
vykon/). 

3. Možnosť získania výkupného bonusu sa vzťahuje na vykupované vozidlá, ktoré spĺňajú najmä 
tieto nevyhnutné podmienky: 

a. Predávajúcim vykupovaného vozidla musí byť osoba totožná so zákazníkom 
kupujúcim nové vozidlo Mazda niektorého z určených modelov (za osobu totožnú so 
zákazníkom sa pre potreby tohto programu v prípade fyzických osôb považujú 
príbuzní zákazníka v priamej línii a manžel/partner a v prípade právnických osôb tiež 
právnické osoby ovládané zákazníkom, osoby ovládajúce zákazníka alebo osoby pod 
spoločnou kontrolou so zákazníkom). Výkupný bonus sa vždy poskytne majiteľovi 
vykupovaného jazdeného vozidla, aj keby kupujúcim nového vozidla Mazda bola iná 
osoba. 

b. Vykupované vozidlo musí byť vo vlastníctve danej osoby (predávajúceho 
definovaného vyššie) minimálne počas obdobia jedného roka pred jeho výkupom zo 
strany predajcu Mazda (splnenie musí byť preukázateľné z technického preukazu). 

c. Vykupované vozidlo (i) musí byť v čase výkupu technicky spôsobilé na prevádzku na 
pozemných komunikáciách v zmysle ustanovenia § 50 zákona č. 56/2001 Zb., (ii) musí 
disponovať platným osvedčením o technickej spôsobilosti vozidla vyznačeným 
v osvedčení o evidencii – časť II (tzv. technický preukaz), ktoré sa odovzdá pri výkupe 
vozidla, (iii) musí sa predávať spolu so všetkým príslušenstvom vrátane všetkých 
kľúčov k vykupovanému vozidlu a dokladov na jeho prevádzku. 

d. Vykupované vozidlo nesmie byť zaťažené žiadnym právom tretej osoby (napr. 
záložným právom, nájomným právom). 

e. Výkupný bonus sa môže poskytnúť len pri výkupe jazdeného vozidla na základe 
kúpnej zmluvy (t. j. nie pri komisionálnom predaj). V súvislosti s nákupom jedného 
nového vozidla Mazda spomedzi vybraných modelov sa môže poskytnúť výkupný 
bonus len na jedno vykupované vozidlo. 

f. Poskytnutie výkupného bonusu je podmienené kúpou nového vozidla Mazda od 
vykupujúceho autorizovaného predajcu, uhradením plnej kúpnej ceny takto 
obstaraného nového vozidla Mazda a splnením ďalších podmienok tohto programu. 

4. Vykupujúci autorizovaný predajca určí podľa stavu, modelu a veku vykupovaného vozidla 
jeho obvyklú výkupnú cenu, ktorú by inak pri výkupe obdobného vozidla ponúkal, a následne 
ju za predpokladu splnenia ostatných podmienok tohto programu zvýši o výkupný bonus, 
ktorý tak bude tvoriť súčasť výkupnej ceny jazdeného vozidla. Výkupný bonus sa vždy 
poskytne majiteľovi vykupovaného jazdeného vozidla, aj keby kupujúcim nového vozidla 
Mazda bola iná osoba podľa bodu 3. a) vyššie. 

5. Výkup v rámci tohto programu sa neobmedzuje na vozidlá značky Mazda – v rámci výkupu je 
možné vykupovať vozidlá všetkých značiek. Pre vylúčenie pochybností je vykupujúci 
autorizovaný predajca oprávnený podľa vlastného uváženia výkup kedykoľvek odmietnuť, 
a to i bez uvedenia dôvodu. 



6. Tieto pravidlá sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia alebo môže 
dôjsť k ukončeniu programu výkupu. 

  
 


