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Podmienky akcie starý za nový 
 

• Akcia – vymeňte svoj starý traktor za nový traktor Kubota B1220 

• za Váš starý traktor získate od nás bonus 1000,00 € na nový traktor Kubota B1220 set rotavátor a pluh, 

ktorý si u nás zakúpite 

• pod pojmom starý traktor myslíme ( jednonápravový traktor AGZAT, VARI, TERRA, ZAMITO a iné značky, 

dvojnápravový traktor KUBOTA, ISEKI, HINOMOTO, YANMAR, ZETOR a iné značky, podomácky vyrobené 

traktory a malotraktory, traktorové kosačky STARJET, MTD, CASTEL GARDEN, HUSQVARNA a iné značky ) 

• zašlite nám na email kubota@supa.sk fotografie Vášho starého traktora ( fotografiu prednej, zadnej 

a bočnej časti, fotografiu z miesta obsluhy na prednú časť traktora, fotografiu kolies, fotografiu motora, 

fotografiu výrobného štítku ak ho traktor má ), opíšte nám jednoducho traktor akú ma prevodovku, aký je 

typ motora, koľko má cca. rokov a či je funkčný 

• zašlite nám Vaše kontaktné údaje: Meno a priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, email 

• na základe fotografie a opisu Vám zašleme predbežnú orientačnú cenu, za akú Vám starý traktor 

odkúpime a Vy nám zašlete naspäť akceptačný email s objednávkou na traktor Kubota B1220 set 

rotavátor a pluh na kubota@supa.sk  

• zašleme Vám ponuku na traktor Kubota B1220 set rotavátor a pluh na cenu 8 990,00 € s DPH. Postup 

výpočtu konečnej ceny je nasledovný: 

Akciová cena za traktor Kubota B1220 set 8 990,00 € 

Bonus na nový traktor               - 1 000,00 € 

Odkupná cena za starý traktor              - dohodnutá suma v €  

____________________________________________________________ 

Maximálna cena za traktor Kubota B1220 set     7 990,00 €  

 

• pri kúpe nového traktora Kubota B1220 set rotavátor a pluh Vám ho zdarma dovezieme, vysvetlíme, 

odskúšame a zároveň si skontrolujeme stav Vášho starého traktora, či súhlasí zo stavom, ktorý ste nám 

opísali a na ktorý ste nám zaslali fotografie a určíme jeho presnú odkupnú hodnotu ( cenu ) 

• ak súhlasíte s presnou skutočnou cenou starého traktora, spíšeme na mieste s vami kúpno-predajnú 

zmluvu ( ak je traktor prihlásený na ŠPZ značkách, tak vyžadujeme prehlásenie traktora) 

• pri úhrade nového traktora Kubota B1220 set rotavátor a pluh vám z celkovej ceny odpočítame hodnotu 

vášho starého traktora 

• kúpno-predajná zmluva je TU 

• akcia je platná od 19.3.2018 do vypredania zásob  

• spoločnosť Marián Šupa – ŠUPA Technika si vyhradzuje právo na zmenu podmienok akcie, právo na 

určenie ceny starého traktora a jeho následného odkúpenia a právo na ukončenie akcie 

 

 

Veľké Kostoľany, 19.3.2018     Marián Šupa    
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