
KÚPA JAZDENÉHO AUTA 
Príru!ka, ktorá vám napovie  

na !o si máte da" pozor



01 Aké auto potrebujem

02 Kde h!ada" to správne auto

03 Od koho rad#ej nekupova"

04 Ako sa orientova" v inzerátoch

05 Umenie správne sa p$ta"

06 Kedy si dohodnú" obhliadku auta

Rodinné, #portové, pickup alebo dodávka? Hodí sa viac benzín 
%i nafta? Je pre m&a dôle'ité kombi prevedenie? Takéto a mno-
hé (al#ie otázky si mô'eme klás" pri v$bere auta pod!a na#ich 
predstáv. 

Dôkladné zvá'enie v$hod a nev$hod na#ej vo!by u!ah%uje  
neskor#ie h!adanie jazdeného auta.

H!ADANIE AUTA
Zamerajte sa na detaily 01 Aké auto potrebujem

Z na!ich skúseností
Nesprávny v!ber auta je pomerne "astou chybou kupujúcich. Predstavte 

si, #e si kúpite krásny „$portiak“, hoci potrebujete skôr rodinné auto. Rados% 
z dynamickej jazdy je najskôr ve&ká, no potom príde roz"arovanie z nedostatku 

priestoru, ktor! ste potrebovali viac.



Na Slovensku predajú autobazáre a individuálni obchodníci asi 
270-tisíc jazden$ch áut za rok. Najpohodlnej#ie a najr$chlej#ie 
dnes nájdete auto cez internet. Na slovenskom trhu je nieko!ko 
internetov$ch stránok, ktoré sa venujú predaju ojazden$ch auto-
mobilov. 

Top 3 v po%te náv#tevníkov aj inzerentov sú:
www.autobazar.eu
www.autobazar.sk
www.autovia.sk

02 Kde h!ada" to správne auto

Z na!ich skúseností
Technick!, prípadne právny stav viac ako polovice inzerovan!ch „jazdeniek“ 

nezodpovedá tomu, "o inzerát uvádza.



Ka'dému sa mô'e sta", 'e narazí na nekorektného predajcu. 
Vhodnou prevenciou je získa" referencie od predo#l$ch zákazní-
kov. Ak preva'ujú negatívne, je dobré spozornie". 

Neseriózny predajca zvy%ajne nie je ochotn$ odpoveda" na 
va#e otázky, alebo zahmlieva rôzne skuto%nosti. Ak sa vám  
navy#e zdráha umo'ni", aby ste auto podrobili komplexnej  
prehliadke, %i absolvovali skú#obnú jazdu, je to dôvod od kúpy 
odstúpi".

03 Od koho rad#ej nekupova"

Z na!ich skúseností
Malo by by% $tandardom, aby predávajúci poskytol v$etky potrebné 
informácie o vozidle e$te pred obhliadkou. Ide napríklad o VIN "íslo,  
'PZ, dátum prvej registrácie, pôvod vozidla a (al$ie dokumenty.



Mnohé vám mô'e napoveda" u' samotné znenie inzerátu, jeho 
obsah a tie' prilo'ená fotodokumentácia. Inzerát s neur%it$mi 
informáciami, %i extrémne nízka cena sú mo'n$mi signálmi, 'e 
nie%o nemusí by" v poriadku. Preto je vhodné by" opatrn$ u' 
v prvom kroku a nenecha" sa zláka" napríklad najni'#ou cenou 
%i podozrivo mal$m po%tom najazden$ch kilometrov.

04 Ako sa orientova" v inzerátoch

Z na!ich skúseností
Ak je v inzeráte mal! po"et fotiek, vy#iadajte si (al$ie.  
Mô#e to by% signál, #e predávajúci chce nie"o zataji%.



P$tajte sa jasne a zrozumite!ne na dôle'ité veci: 
Ste majite! auta? 
Ako dlho auto vlastníte? 
Ak$ má auto pôvod? 
Bolo niekedy vá'ne havarované? 
Má servisnú kni'ku? 
Má v sú%asnosti nejakú poruchu alebo po#kodenie? 

V#ímajte si pritom spôsob, ak$m predávajúci komunikuje. Je 
ochotn$ informova" vás, alebo práve naopak skôr informácie 
poskytnú" nechce?

05 Umenie správne sa p$ta"

Z na!ich skúseností
Ak sa vám u# z fotografií pri inzeráte nie"o nezdá, sp!tajte sa na to 
predávajúceho e$te pred obhliadkou. Prípadne ho poproste, nech 
inkriminované miesto pre vás detailne odfotí. Ak sa uká#e, #e pre prípadnú 
vadu auto nechcete, u$etrili ste "as stráven! osobnou prehliadkou.



Je vhodné vybra" si de&, alebo jeho %as", kedy sa nemusíte  
nikam ponáh!a" a máte dostatok %asu na obhliadku. 

Neobhliadajte auto za tmy alebo da'(a, kedy v(aka zl$m  
sveteln$m %i poveternostn$m podmienkam mô'ete prehliadnu" 
rôzne vady. Napríklad po#kodenia karosérie, laku, odtie&ov  
farieb, #krabance a podobne.

06 Kedy je správny %as na obhliadku auta



01 )o sa dá zisti" na prv$ poh!ad

02 Bu(te zvedaví

03 Nedajte na prv$ dojem

04 Na %o sa sústredi" pri skú#obnej jazde

05 Ako prebieha dôkladná kontrola auta

06 )o by vám nemalo uniknú" pri kontrole dokumentov od auta

Prv$ dojem je rovnako dôle'it$, ale auto je nutné dôkladne 
obzrie". Obzrite si auto ako celok a zodpovedzte si nasledovné 
otázky:
Pôsobí auto udr'iavane? 
Nachystal ho majite! pre vás vy%istené alebo zanedbal detaily? 

Pri prvom kontakte si mô'ete v#imnú" správanie predávajúceho, 
najmä pri va#ich otázkach. Je predsa aj v jeho záujme uzavrie" 
obchod a ak ho ob"a'ujú, nie%o nemusí by" v poriadku.

OBHLIADKA AUTA
Na %o si da" pozor 01 )o sa dá zisti" na prv$ poh!ad

Z na!ich skúseností
Ak je auto a# príli$ „navo)ané“ mô#e skr!va% nejak! záva#nej$í problém.



Predávajúci bude pravdepodobne auto vychva!ova" a zv$raz-
&ova" jeho zjavné prednosti. Aby ste overili, %i nezakr$va aj v$-
razné nedostatky, p$tajte sa správne: 
Akú má servisnú históriu?
Ak$ má pôvod?
Na ak$ch cestách jazdilo?
Ako %asto a na aké vzdialenosti?

Sp$tajte sa tie' na dôvod predaja auta. Ak si v#imnete na aute 
nie%o neobvyklé, prípadne spozorujete po#kodenia, sp$tajte sa 
na ich pôvod.

02 Bu(te zvedaví

Z na!ich skúseností
Nekore$pondujúce zvary na podvozku vypovedajú o tom, #e auto nie je 

v pôvodnom stave a mô#e by% vyskladané z viacer!ch dielov.



Dôle'ité je, nepod!ahnú" tomu, 'e auto na prv$ poh!ad dobre 
vyzerá. Mô'e skr$va", napríklad opravu po vá'nej autonehode, 
záva'nú poruchu motora, prevodovky alebo elektroniky.

03 Nedajte na prv$ dojem

Z na!ich skúseností
Nerovnomerné opotrebenie vnútornej a vonkaj$ej strany pneumatík mô#e 
znamena% problémy s geometriou kolies.



Ako prv$ krok pri skú#obnej jazde odporú%ame zavrie" okná 
a vypnú" rádio. Zistite, %i nepo%ujete prefukova" vietor cez #káry 
okolo okien a dverí. Po na#tartovaní sa zapo%úvajte, %i auto ne-
vydáva neobvyklé zvuky. Pri jazde vyskú#ajte v#etky prevodové 
stupne smerom nahor aj nadol, skúste ako zaberá spojka, roz-
beh musí by" plynul$ bez trasenia, chvenia %i cudzích zvukov. 

Overte, %i spojka neprek*zava pri za"a'ení motora. Skúste tie' 
ako auto brzdí pri jemnom, ale aj v$raznom stla%ení brzdového 
pedálu. Auto by malo dr'a" priamy smer a nemali by ste cíti" 
'iadne vibrácie ani chvenie vo volante %i brzdovom pedále.

04 Na %o sa sústredi" pri skú#obnej jazde

Z na!ich skúseností
Ak pri jazde poci%ujete trasenie vo volante, prí"inou mô#u by% zle vyvá#ené 

kolesá alebo nerovnomerne opotrebované pneumatiky.



05 Ako prebieha dôkladná kontrola auta

Po kontrole zvonka a zvnútra nasleduje dôkladná kontrola na 
zdviháku. Pátrajte po mechanick$ch po#kodeniach podvozko-
v$ch komponentov, zamerajte sa na rozsah korózie jednotliv$ch 
dielov a nosn$ch %astí. 

Kontrolujte stav v$fukového potrubia a tlmi%a v$fuku. Sledujte, %i 
neunikajú kvapaliny z motora, prevodovky, tlmi%ov %i chladiace-
ho systému. Prezrite si tie', ako vyzerajú gumené %asti, napríklad 
prachovky homokinetick$ch k*bov.



Vy'iadajte si a prezrite si v#etky dostupné dokumenty. Je to  
servisná kni'ka, záznamy z opráv, servisov, TK, EK, KO technick$ 
preukaz, poistenie a podobne. )ím viac informácií máte  
k dispozícii, t$m lep#ie sú vyhliadky na va#u dobrú kúpu.

06 )o by vám nemalo uniknú" 
 pri kontrole dokumentov od auta

Z na!ich skúseností
Skontrolujte si, "i súhlasia identifikátory vozidla s papierovou dokumentáciou.



01 Ktoré rozhodnutia sú tie správne

02 Ako vyjedna" najlep#iu cenu

03 Ako za auto zaplati"

04 Nástrahy pri podpisovaní zmluvy

05 Postup pri prihlásení vozidla

06 Kedy dostanete mal$ technick$ preukaz

07 Ako za%a" s „jazdenkou“

Ak ste si auto dôkladne prezreli, vyskú#ali a máte o &om dos"  
informácií, zrejme u' viete, %i ho chcete alebo nie. Napríklad 
auto po vä%#ej havárii má po#kodené deforma%né zóny. 

Do va#ej vo!by by patri" nemalo, preto'e jazda na &om mô'e 
ohrozi" 'ivot vá# i va#ich blízkych. Pri drobn$ch nedostatkoch 
zvá'te, %i o'eliete napríklad rôzne odtiene laku po drobnom 
o#kretí karosérie a následnom prelakovaní. Pri vy##om nájazde 
opotrebovan$ interiér a podobne. O v#etkom potom rozhoduje 
kone%ná cena.

KÚPA AUTA
Správne rozhodnutia pre dobrú kúpu 01 Ktoré rozhodnutia sú tie správne



Auto zvy%ajne nemá pevnú cenu, preto sa po obhliadke skúste 
na cene dohodnú". Ak je niekde napísané, 'e cena je pevná, 
obvykle je to signál, 'e nie je priestor na z!avu, lebo majite! vie, 
%o predáva a %o za auto p$ta. 

Ak s cenou nesúhlasíte, vysvetlite va#e dôvody predávajúcemu. 
Pou'ite poznatky, ktoré ste získali pri dôkladnej kontrole auta.

02 Ako vyjedna" najlep#iu cenu



Spôsob a %as platby si dohodnite tak, aby neskôr nevznikali po-
chybnosti %i nedorozumenia. Ak pova'ujete predávajúceho za 
seriózneho a máte o auto vá'ny záujem, ponúknite mu zálohu. 

Auto si tak$mto spôsobom rezervujete a dosiahnete, 'e ho pre-
dávajúci nebude ponúka" (alej. Tento krok si dobre uvá'te  
a zálohu zlo'te iba ak ste o kúpe vozidla na 100% rozhodnut$. 
Nezabúdajte na to, 'e záloha nemusí by" vratná.

03 Ako za auto zaplati"



Pred podpisovaním si zmluvu pozorne pre%ítajte a p$tajte sa na 
v#etky ustanovenia, ktoré vám nie sú jasné alebo im nerozumie-
te. Právna terminológia mô'e by" zlo'itá a nie ka'd$ ju vie správ-
ne interpretova". 

Pozorne si skontrolujte v#etky údaje, ktoré sa do zmluvy medzi 
oboma stranami dop*&ajú. Ide o osobné údaje, údaje o auto-
mobile, najazdené kilometre, prípadne dohody, ktoré pri predaji 
vzniknú.

04 Nástrahy pri podpisovaní zmluvy



Automobil bude definitívne vá# a' po odhlásení na polícií  
zo strany predávajúceho a prihlásení na va#e meno %i firmu.  
Pozor na novelu zákona platnú od 1. 1. 2016, kedy musia by"  
pri odhlásení prítomné obe strany. 

Mo'nos"ou je, 'e predávajúcemu poskytnete va#e notársky  
overené splnomocnenie k odhlá#ke. Nezabudnite, samozrejme, 
na zákonné poistenie vá#ho nového auta.

05 Postup pri prihlásení vozidla



Po prihlásení auta na va#e meno vám mal$ technick$ preukaz 
vydajú a doru%ia do 30 dní, obvykle kuriérom alebo po#tou.

06 Kedy dostanete mal$ technick$ preukaz



Ak u' ste sa stali #"astn$m majite!om jazdeného auta, nezabud-
nite, 'e ste si nekúpili nové auto. Po%ítajte s prvotn$m servisom, 
prípadne s opravou drobn$ch nedostatkov, ktoré ste objavili pri 
prehliadke. 

Preto odporú%ame, aby ste si nechali 10 a' 20% z obstarávacej 
ceny vozidla na vstupn$ servis a prípadné opravy zisten$ch po-
#kodení.

07 Ako za%a" s „jazdenkou“



• Nájdenie nového alebo jazdeného auta

• Overenie pôvodu

• Právna kontrola

• 110 bodová technická kontrola

• Skú#obná jazda

• Kontrola auta v servise

• Vyjednanie z!avy

•  Financovanie a poistenie

•  Prihlásenie vozidla zo zahrani%ia 

•  Vybavenie TK a EK

STÁLE MÁTE OBAVY 
"I KÚPITE DOBRE?
Zoberte si so sebou auto poradcu

Volajte na 0918 999 929, 
alebo nám napí#te na 
info@autoporadca.sk 

www.autoporadca.sk

mailto:%20info@autoporadca.sk
www.autoporadca.sk


S na#ím tímom technick$ch #pecialistov sa nemusíte obáva" rizika.  
Spolu s nami prejdete v#etk$m, %o je spojené s kúpou jazdeného auta  

komfortne a bez obáv.

Na#i auto poradcovia sú vám k dispozícií na celom území SR.
Viac informácií nájdete na stránke

www.autoporadca.sk

www.autoporadca.sk

