
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záväzné usmernenie č. 5

Spoločnosť CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 47257/B, IČO: 36813770 (ďalej len „CERE Invest Biely Kostol, s.r.o.“)

v y d á v a

u s m e r n e n i e č. 5 ,

ktorým upravuje základné pravidlá týkajúce sa záručných dôb nehnuteľností voči kupujúcim.

I.

V prípade záručných dôb sa na kúpne zmluvy medzi CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. ako predávajúcim a fyzickými osobami 
ako kupujúcimi vždy uplatňujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

II.

V prípade kúpnych zmlúv, na základe ktorých sa predáva nová nehnuteľnosť a vnútorné zariadenie, platí na všetky časti 
záručná doba v trvaní 24 mesiacov a táto záručná doba začína plynúť dňom odovzdania nehnuteľnosti kupujúcemu.  
V prípade predčasného odovzdania začína plynúť záručná doba dňom predčasného odovzdania kupujúcemu.

III.

V prípade zmlúv o dielo, na základe ktorých sa nová stavba realizuje „na kľúč“, platí na novú stavbu záručná doba v trvaní 
36 mesiacov a táto záručná doba začína plynúť dňom odovzdania nehnuteľnosti kupujúcemu. V prípade predčasného 
odovzdania začína plynúť záručná doba dňom predčasného odovzdania kupujúcemu.

IV.

Ak CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. alebo iný dodávateľ poskytne kupujúcemu písomný záručný list, v ktorom je dlhšia 
záručná doba ako uvedená v bodoch II. a III., platí záručná doba uvedená v písomnom záručnom liste.

V.

V prípade kúpnych zmlúv, na základe ktorých sa predáva používaná nehnuteľnosť a používané vnútorné zariadenie, platí 
záručná doba v trvaní min. 12 mesiacov (podľa dohody) a táto záručná doba začína plynúť dňom odovzdania používanej 
nehnuteľnosti kupujúcemu. Predávajúci počas záručnej doby nezodpovedá za vady, ktoré vznikli používaním takejto 
nehnuteľností.

VI.

Za konkrétnu vadu zodpovedá vždy ten predávajúci, ktorý danú vec reklamujúcemu kupujúcemu predal.

AK CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. (A) predá byt kupujúcemu (B) a tento kupujúci ho predá ďalej kupujúcemu (C), 
predávajúci A zodpovedá za vady len voči kupujúcemu B v 24 mesačnej záručnej dobe od prvého prevzatia a kupujúci B 
zodpovedá kupujúcemu C v min. 12 mesačnej záručnej dobe od druhého prevzatia, s výnimkou vád vzniknutých v dôsledku 
používania bytu. C nemôže reklamovať vady u A.

Toto usmernenie je záväzným pokynom a záväznou informáciou a riadi sa ním každý adresát, ktorému bolo doručené. Toto 
usmernenie je platné a účinné dňom 14.9.2016.

V Bratislave, dňa 14.9.2016


