Kupní smlouva
č.:
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
I.

Smluvní strany

Car Aukce, spol. s r.o.
Mostecká 273/21
118 00 Praha 1, Malá Strana
IČ: 26972697, DIČ: CZ 26972697
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 147381
zastoupená Petrem Hodným, jednatelem společnosti
(dále jen „Prodávající“)
a
Jméno/Firma:
Bytem/sídlo:
IČ:
DIČ:
v zastoupení:
Jméno:
Adresa:
Rodné číslo:
č. OP:
(dále jen „Kupující“)

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické
právo k němu a dále závazek kupujícího převzít předmět koupě a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
Předmětem koupě je vozidlo specifikované níže v tomto článku, včetně jeho součástí a příslušenství:
Tovární značka:
Model:
Rok první registrace:
SPZ/RZ:
Barva:
Číslo karoserie VIN:
Stav tachometru:
(dále jen „Vozidlo“)

III.

Prohlášení smluvních stran

Prodávající za splnění podmínek pro uzavření této kupní smlouvy uvedených v podmínkách veřejné soutěže o
nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi vozidel (Kamenná business aukce Car Aukce) ze dne …..…… a za
současného splnění podmínek uvedených v této kupní smlouvě, prodává kupujícímu shora popsané vozidlo spolu s
veškerými jeho součástmi a s příslušenstvím popsanými v Protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy a kupující
ho kupuje a přijímá do svého vlastnictví za kupní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za shora popsané vozidlo činí ……..….Kč (slovy:…………………....), včetně DPH.
Kupní cena byla stanovena v souladu s podmínkami veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na koupi
vozidel (Kamenná business aukce Car Aukce ) ze dne .
Tato kupní cena byla Kupujícím uhrazena Prodávajícímu v plné výši bezhotovostně při podpisu této kupní smlouvy a
Prodávající tuto skutečnost podpisem kupní smlouvy potvrzuje. Kupující souhlasí s cenou Vozidla, jak je uvedena výše s
tím, že cena zohledňuje stáří Vozidla, jeho aktuální technický stav ověřený Kupujícím, závady a potřebu případných
oprav.

V.

Předání a převzetí Vozidla

Kupující prohlašuje, že si Vozidlo a jeho příslušenství před převzetím od Prodávajícího důkladně prohlédl a vyzkoušel a
že se seznámil s jeho technickým stavem, že tento odpovídá stáří automobilu s přihlédnutím k jeho obvyklému
opotřebení.
Vozidlo kupuje Kupující s vědomím, že se jedná o Vozidlo použité, za dobu užívání tedy opotřebované a má tedy obvyklé
vlastnosti a je způsobilé pro obvyklý účel.
Kupující byl před podpisem této smlouvy vysloveně upozorněn na vady na předmětném Vozidle a svým podpisem
stvrzuje, že Vozidlo s těmito vadami kupuje a přebírá do svého vlastnictví. Za tyto vady Prodávající nepřebírá žádnou
odpovědnost a tyto vady nepředstavují podstatné porušení kupní smlouvy. O tomto byl mezi smluvními stranami sepsán
Protokol o předání a převzetí Vozidla, který je nedílnou součástí této kupní smlouvy. Podpisem protokolu Kupující
potvrzuje, že Vozidlo včetně jeho veškerého příslušenství a dokumentace převzal od Prodávajícího. Tímto okamžikem
přechází na Kupujícího vlastnické právo k Vozidlu a také nebezpečí škody na Vozidle. Kupující dále podpisem této
smlouvy potvrzuje, že byl Prodávajícím řádně obeznámen s obsluhou prodávaného Vozidla, tj. zejména mu byly
poskytnuty informace týkající se užití a údržby Vozidla.
Kupující má právo sdělit prodávajícímu odchylné určení předmětu koupě než jaké určil prodávající, neučiní-li to bez
zbytečného odkladu po oznámení prodávajícího, je vázán tím co určil prodávající. Kupující nemá práva z vadného
plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření této smlouvy.

VI.

Závěrečná ustanovení

Kupující tímto bere na vědomí, že změnou vlastníka zaniká pojištění povinného ručení vozidla, a že je povinen Vozidlo
pojistit. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k provedení zápisu změny vlastníka v registru
silničních vozidel.
Vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž Prodávající obdrží při jejím podpisu dva a Kupující jeden.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich
pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

Příloha: Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy

V Kolíně dne: ………………….

…………………………………..……….
Prodávající

………………………………………..
Kupující

Protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy
Příloha kupní smlouvy č.:
Specifikace Vozidla:
Tovární značka:
Model:
Rok první registrace:
SPZ/RZ:
Barva:
Číslo karoserie VIN:
Zdvihový objem (ccm):
Výkon (kW):
Palivo:
Možnost odpočtu DPH:
Stav Vozidla:
Stav tachometru (km):
Platnost STK:
Výbava vozidla:

Technický stav a zjištěné vady:

Prodávající tímto předává Vozidlo ve stavu, který je popsán výše v kupní smlouvě a byl doplněn o výčet vad zjištěných při předání
Vozidla, na které tedy Prodávající Kupujícího výslovně upozornil. Dodatečně zjištěné (tzn. zjištěné po předání vozidla) vady,
nekompletnost jednotlivých skupin vozidla či nekompletnost dokumentace a dokladů k němu nejsou důvodem pro uplatnění práv z vady z
prodané věci u Prodávajícího a nemohou být ani považovány za podstatné porušení kupní smlouvy. Kupující tomuto ustanovení rozumí,
souhlasí s ním a Vozidlo v tomto stavu přebírá.

V Kolíně dne …………………………….

…………………………………..……….
Předávající
(Car Aukce, spol. s r.o., IČ: 26972697)

………………………………………..
Přebírající
(……………………………………. )

