
Podmínky odkupu 

Zájemce o odkup vozidla je zaměstnancem klienta ARVAL CZ, s.r.o. (dále jen Arval), který měl vozidlo 
v dlouhodobém pronájmu, vozidlo přímo užíval a je tedy plně seznámen s technickým a provozním 
stavem vozidla a v takovém stavu vozidlo přijímá. V případě uskutečnění prodeje jiné osobě (např. 
rodinnému příslušníkovi), je povinnost současného uživatele tuto osobu seznámit s technickým a 
provozním stavem vozidla. 

Odkup probíhá během užívání vozidla (nedochází k jeho vrácení do logistického centra) a jeho 
součástí je provedení evidenční kontroly*, kterou zajišťuje a hradí kupující. Datem ukončení leasingu 
se pak rozumí den, kdy obdržíme platbu za vozidlo na účet naší společnosti, uvedený v Návrhu na 
uzavření kupní smlouvy. 

Pokud však dojde k vrácení vozidla do logistického centra, budeme vozidlo rezervovat po dobu 
maximálně sedmi pracovních dní od zaslání cenové nabídky, kdy má kupující možnost zájem o odkup 
vozidla potvrdit. 

Prodejní cena je stanovena majitelem vozidla, společností Arval, na základě dat týkajících se stavu 
kilometrů, stáří, výbavě, historických prodejů daného modelu a vzhledem k situaci na trhu. Tato cena 
je pevně stanovena a není možné požadovat dodatečné slevy. Cena je konečná, poplatky spojené s 
převodem na nového majitele hradí Arval (vyjma nákladů na evidenční prohlídku viz výše). 

Při odkupu porovnáváme stav počítadla ujetých kilometrů odkupovaného vozidla z protokolu o 
Evidenční kontrole z STK a počet najetých km uvedený v (emailové/webové) žádosti o odkup vozidla. 
Pokud je rozdíl větší než 2.000 km oproti uvedenému stavu kilometrů v žádosti o cenu, může se stát, 
že bude kupující kontaktován kvůli úpravě podmínek. 

Kupující uhradí odkupní cenu na účet Arvalu dle instrukcí v Návrhu na uzavření kupní smlouvy. 
Uhrazením se Návrh stává Kupní smlouvou. Ode dne připsání kupní ceny na účet Arvalu musí mít 
kupující sjednané zákonné pojištění vozidla – povinné ručení, jelikož tímto okamžikem mu na vozidlo 
vzniká vlastnické právo (Arval původní pojištění tímto dnem ukončuje). 

Při odkupu vozidla zaměstnancem našeho klienta také platí, že je jeho součástí i stávající uskladněná 
druhá sada sezónních pneumatik, avšak pouze v případě, jsou-li pneumatiky k dispozici a splňují 
podmínky dle obecně závazného právního předpisu, zejména zákona č. 361/2000 sb. V opačném 
případě nárok na ně zaniká bez náhrady.  

*Pozor.: U vozidel, která mají najeto více jak 160.000 km, požaduje Arval provedení tzv. “Technické 
prohlídky na žádost zákazníka” (hradí kupující) – lze provést na každé STK. Emise se dělat nemusí. 
Evidenční kontrola se tímto nevylučuje a je potřeba ji provést v každém případě. Chráníme tím jak 
Arval, tak kupujícího (že je vozidlo prodávané bez závad zabraňujících v užívání vozidla). 

Podmínky odkupu jsou prodávajícím pevně stanoveny a jsou neměnné. Pokud kupující nesouhlasí 
s odkupní cenou, s Návrhem na uzavření kupní smlouvy nebo s podmínkami odkupu, případně 
pokud podmínky odkupu nedodrží, nebudou tyto podmínky splněny a prodej vozidla bude 
přerušen. 


