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DÅ®VÄšÅ˜IVEJ BLBEÄŒEK A ANDÃ•LEK V AUTOBAZARU
NedÄ›le, 17 zÃ¡Å™Ã- 2017

NechtÄ›l jsem nic víc, neÅ¾ men&scaron;í auto s jasným pÅ¯vodem a s prokazatelným poÄ•tem do 120 tis. najetých kilometrÅ¯,
cenÄ› kolem 60 tis. KÄ•. A tak jsem nav&scaron;tívil renomovaný praÅ¾ský autobazar. Dost dobrý. I jsem si na plo&scaron;e pá
tipÅ¯ udÄ›lal. Pak si mÄ› v&scaron;iml a ujal se mÄ› sympatický mladík s neskrývaným pochopením pro moje poÅ¾adavky.

Dali jsme cigáro (to lidi sbliÅ¾uje). Mou nedÅ¯vÄ›ru k bazaru ihned rozptýlil: "JistÄ› pane, dobÅ™e víme, Å¾e v minulosti u n
vÅ¾dy v&scaron;e nebylo úplnÄ› v poÅ™ádku, ale to uÅ¾ je minulost". Tak jsem poÅ¾ádal o doklady k jednomu vybranému
autu. "SamozÅ™ejmÄ›, pojÄ•te se mnou k poÄ•ítaÄ•i, v&scaron;e máme skenované, v&scaron;e si prohlédnete". Tak jsem
skeny na monitoru prohlédl, sedÄ›lo to a já jsem se za svou nedÅ¯vÄ›ru pÅ™ímo zastydÄ›l. Pak jsme se vrátili k autu. Celkem
fajn, jen gumy se mi zdály krapet víc sjeté, neÅ¾ by odpovídalo tachometru. Ale projíÅ¾Ä•ka byla fajn, skeny dokumentÅ¯ taky
fajn, tak proÄ• ne. A pÅ™edhodil mÄ› v kanceláÅ™i krásnému dÄ›vÄ•eti, asi pÄ›tadvacetiletému andílkovi s nádhernÄ›
vy&scaron;ponovaným zadeÄ•kem. Andílek se do mÄ› na první pohled zamiloval, pochválil mi volbu auta, a pÅ™i Ä•tení obÄ•.
prÅ¯kazu obdivnÄ› poznamenal: "To není moÅ¾ný. Musíte mít v té obÄ•ance chybu! Nikdy bych vám tolik let nehádala. A to
nádherný opálení, to máte jistÄ› od moÅ™e...". Tak jsem pochopil, Å¾e, mimo fyzické pÅ™ednosti, má to dÄ›vÄ•e i skvÄ›lý pos
vzniklo mezi námi jakési, témÄ›Å™ sexuální, dusno. Pak mi pÅ™edloÅ¾ila smlouvu se slovy "klidnÄ› si to pÅ™eÄ•tÄ›te, ale je
zbyteÄ•né, v&scaron;echno jiÅ¾ víte". PÅ™ecijen jsem ale Ä•etl. A zjistil jsem napÅ™., Å¾e ohromnými cedulemi inzerovaný ná
výmÄ›nu JAKÉHOKOLIV auta do sedmi dnÅ¯, se vztahuje jen na auta od 150 tis. vý&scaron;e. Ale to jen tak mimochodem.
ZajímavÄ›j&scaron;í bylo ustanovení, Å¾e bazar neruÄ•í za informaci o najetých kilometrech a neruÄ•í za závady, vzniklé
opotÅ™ebením auta. PÅ™iÄ•emÅ¾ ov&scaron;em jsem hned ráno byl uji&scaron;tÄ›n, Å¾e právÄ› za to bazar ruÄ•í, Å¾e práv
nechává auta provÄ›Å™it renomovanou firmou a dokládá to certifikátem (skenovaný certifikát jsem ráno na monitoru
vidÄ›l). Ov&scaron;em ve SmlouvÄ› bylo výslovnÄ› uvedeno, Å¾e stav auta NEodpovídá stavu dle tachometru a Å¾e kupující to
bere na vÄ›domí. To ale prý je jen formalita, to pí&scaron;ou úplnÄ› vÅ¾dycky, protoÅ¾e kdyby to tak neza&scaron;krtli, nevzal
by jim to poÄ•ítaÄ• (???). Nakonec jsem si tedy vynutil &scaron;krtnutí "nesouladu" a za&scaron;krtnutí "souladu". Pak zase
Andílek prohlásil, Å¾e cenu automaticky zvy&scaron;ujou o 4 tisíce, za jakési sluÅ¾by, kolem provÄ›Å™ování pÅ¯vodu auta. To
jsem odmítl. Zavolala manaÅ¾era, který po chvíli dohadování od pÅ™íplatku upustil (v&scaron;iml jsem si, Å¾e Andílek uÅ¾ se
nedíval tak mile jako zpoÄ•átku). V kase jsem pak tedy zaplatil a dostal jsem klíÄ•e a doklady. A nevÄ›Å™il jsem vlastnímu oku!
Technický prÅ¯kaz byl naprosto odli&scaron;ný od toho, který jsem hned ráno vidÄ›l na monitoru. Byl to duplikát, vydaný po
popsaném pÅ™edchozím originálu, tedy nemÄ›l jsem být druhý majitel, ale asi tak pátý nebo &scaron;estý...
A pak je&scaron
doklad od firmy, provÄ›Å™ující stav najetých kilometrÅ¯. Graf k najetým kilometrÅ¯m coby rovná pozvolná pÅ™ímka (tu jsem ve
skenu vidÄ›l) a u grafu drobná poznámka (té jsem si ráno na monitoru nemohl v&scaron;imnout): "pro nedostatek
údajÅ¯ stanoven prÅ¯bÄ›h podle stavu tachometru". ÄŒili nic, nic, nic!!! Fáro mohlo mít najeto bazarem "garantovaných" asi
50 tis. km, ale úplnÄ› stejnÄ› i 250 tis. km. Tak jsem se zase vrátil k Andílkovi v kanceláÅ™i. Nemohl jsem si
nev&scaron;imnout, Å¾e uÅ¾ se ode mÄ› zcela odmilovala, s neuvÄ›Å™itelnÄ› kyselým ksichtejÄ•kem volala jakési manaÅ¾er
za jedním poslala. ManaÅ¾er se sice chvilku kroutil, ochotnej i znovu slevit, ale uÅ¾ jsem byl vyloÅ¾enÄ› na&scaron;tvanej a t
manaÅ¾er vydal pokyn zru&scaron;it smlouvu a vrátit prachy. TakÅ¾e znova k Andílkovi - to uÅ¾ jsem byl docela rád, Å¾e
nemá po ruce kudlu. Nenávist v andÄ›lských oÄ•kách byla pÅ™ímo hmatatelná (láska je holt velmi vrtkavá vÄ›c). VysvÄ›tluju
si to tak, Å¾e PÅ™íroda je obyÄ•ejná svinÄ›, která za tÅ™i hodiny zmÄ›nila úÅ¾asnýho chlapa v nejlep&scaron;ích letech v ne
odpudivýho starce. Brejden v&scaron;em. NÄŒ
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