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Magistrát města jihlavy"
smiouva zaěvidována

m"-'

Smlouva o koupi motorového vozidla
(VZMR ,,Dodávka osobního automobilu č. I.")

Sinluvni strany

Název: AGROTEC a.s.
Zastoupená: Nikola Ryzá, na základě pověření
Sídlo: Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče
IČO: 00544957
DIČ: CZ00544957
Bankovní spojení: Komerční banka

dále jen ,,prodávající"

a

Název: Statutární město Jihlava
Zastoupené: MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou
Sídlo: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

dále jen ,,kupující"

uzavírají ve smyslu ust. § 2079-2183 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen
,,občanský zákoník") tuto

kupní smlouvu.

P Základní ustanoveni
Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě,
jakož i doklady, které se k předmětu koupě vztahují a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se
zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající je vlastníkem motorového vozidla (dále
Výrobek ŠKODA
Typ vozidla OCTAVIA COMBI

Rok výroby 2018
Stav km O
SPZ

jen ,,vozidlo"):
VIN
Ťyp motoru
číslo TP
Kód barvy
Barva
Objem/palivo

TMBJR7NE7K0092458
DAD 415139
UJ217031
BE
Stříbrná Brilliant metalíza
1498/benzín

Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu ojeté motorové vozidlo specifikované v ČI. I této smlouvy, a to
ve stavu, tak jak je popsán v Záznamu o prohlídce technického stavu vozidla, který tvoří nedílnou součást této
smlouvy.
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Prodávající prohlašuje, že na vozidle uvedenéin
a že nezatajil na vozidle žádné technické závady a
technického stavu vozidla.
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v ČI. I neváznou žádná práva nebo závazky třetích stran 'i,)...
Z., :.

nedostatky než ty, které jsou uvedeny v Záznamu o prohlídce

Kupní cena byla s přihlédnutitn k použiti, opotřebeni a technickému stavu vozidla stanovena dohodou smluvních
stran částkou: 493.452,- Kč s DPH ve výši 21%.

lV.
Kupující vozidlo uvedené v ČI. I kupuje za dohodnutou kupní cenu 407.812,- KČ bez DPH a prohlašuje, že byl
před uzavřením této smlouvy řádně seznámen se Záznaníem o technickétn stavu výše uvedeného vozidla,
seznámil se s obsahem technického průkazu a bylo mu umožněno, aby se osobnč přesvědčil o jeho technickém
stavu, zejména zkušební jízdou. Současně tímto stvrzuje převzetí stejnopisu Záznamu o prolilídce technického
stavu vozidla, který je nedílnou součástí této smlouvy, a prohlašuje, že zjištěný technický stav a vlastnosti
předmčtnCho vozidla jsou v souladu s údaji v Záznamu. Vůz je prodáván se zárukou 5 let l 100.000 km od data
převzetí nového vozu prvním kupujícím, ti. převzetí vozu. Reklamace se uplatňují pouze v autorizované servisní
síti ŠKODA Auto dle obchodních podniínek ŠKODA Auto as.

V.
Kupní cenu dle ČI. III. uhradí kupující prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vystavené faktury:

· bankovním převodem se splatností faktury do 14 dnů ode dne doručeni faktury po předání
a převzetí dodaného automobilu.

VI.
Vlastnické právo ke shora uvedenému vozidlu (ČI. I) přejde z prodávajícího na kupujícího předáním a převzetím
vozidla na základě předávacího protokolu s tím, že změna vlastníka bude v technickém průkazu provedena do 10
pracovních dnů ode dne protokolárního převzetí vozidla kupujícím u příslušného registru silničních vozidel
(odboru dopravnč-správních agend), kdy v TP bude proveden záznam ve prospčch kupujícího.
Kupující převezme vozidlo od prodávajícího nejpozději do 8. 03. 2019.
V případě nedodržení termínu dodání předmčtu koupě je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny vozu vC. dph za každý den prodlení.

VIl.
Dnem přechodu vlastnického práva přecházejí veškerá práva a povinnosti vyplývající z držení vozidla
na kupujícího. Náklady spojené s vyznačením změny vlastníka motorového vozidla nese kupující. Na kupujícího
přechází nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupč přechodem vlastnického práva
dle ČI. VI. této smlouvy.

VIII.
prodávající upozorní kupujícího při předání a převzetí vozidla na vady předmětu koupě, o nichž vi nebo jsou
zřejmé a tyto budou uvedeny v předávacím protokolu. Kupující iná právo, aby bylo vozidlo před ním
překontrdováno nebo aby byly předvedeny jeho fúnkce.

lX.
Kupující současně s vozidlem uvedeným v ČI. I přebírá tyto doklady od prodávajícího:

· technický průkaz k vozidlu
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· originální klíče od vozidla v počtu 2 ks.

X.
Smluvní strany prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavřely v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran přísl. ust. občanského zákoníku.
Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž kupující obdrží 2 a prodávající l vyhotovení.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí statutární město Jihlava.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy.

Příloha: Záznam o prohlídce technického stavu vozidla

ZO1f7

Kupující:

V Husto,ečich d,,.

prodávající:
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