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Kupující
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Kupní smlouva o prodeji automobilu TOYOTA

O311489Číslo smlouvy:

I. PŘEDMĚT KOUPĚ

PU - 4 dv.Karoserie:

Příslušenství automobilu (doplňky)

Typ / Model: Osobní / GUN125L-DNFSHW - Hilux NG16 DC 2.4 D-4D 6M/T 4x4

SFX: Live (9H)

20/FG - BLACK/MD.  BROWNInteriér:

040 - SUPER WHITE 2Barva:

001 Autokoberce - gumové
002 Povinná výbava
003 Tažné zařízení - pevné příruba
004 Nástavba -Hard-Top -bez oken
005 Plastová vložka nákl.prostoru
006 Zamykání řadící páky

II. KUPNÍ CENA

Celková kupní cena:
Cena příslušenství:
Sleva:
Cena automobilu:

61 038,00Kč10 593,37Kč

S DPHDPH

747 325,00Kč

- 153 452,99Kč
839 740,00Kč145 740,00Kč694 000,00Kč

Bez DPH

-26 632,33Kč- 126 820,66Kč
50 444,63Kč

129 701,03Kč617 623,97Kč
* Sjednaná celková kupní cena zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši dle sazby daně platné ke dni uzavření této kupní smlouvy. Bude-li
na základě zákona nutno uplatnit daň v jiné výši, zejména v důsledku změny sazby daně po uzavření této kupní smlouvy, změní se
automaticky kupní cena o vzniklý rozdíl ve výši daně.

III. ZÁLOHA

Tuto zálohu a případné další zálohy kupující uhradí převodem na účet prodávajícího s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo
této smlouvy, příp. v hotovosti v sídle prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

Záloha na kupní cenu: 0,00Kč

IV. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DODÁNÍ:

Automobil bude kupujícímu odevzdán až po úplném zaplacení kupní ceny.
V případě financování automobilu pomocí leasingu nebo úvěru, bude automobil odevzdán až po řádném uzavření a schválení leasingové
nebo úvěrové smlouvy dle pravidel poskytovatele těchto finančních produktů.

V. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

Kupující prohlašuje, že automobil nekupuje za účelem jeho dalšího prodeje jako nového a nepoužitého.

VI. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen se Všeobecnými podmínkami prodeje automobilů značky TOYOTA, které tvoří
nedílnou součást této smlouvy, a s těmito podmínkami výslovně souhlasí, což stvrzuje svým podpisem. Budou-li Všeobecné podmínky v
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Kupní smlouva o prodeji automobilu TOYOTA

O311489Číslo smlouvy:
rozporu s touto kupní smlouvou, mají ustanovení této kupní smlouvy přednost.

Pokud kupující neuhradí zálohu dle článku III. prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy, je prodávající oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

VII. ÚČINNOST SMLOUVY

VIII. OCHRANA ZÁKAZNICKÝCH DAT

Kupující tímto dává prodávajícímu a dále společnosti TOYOTA CENTRAL EUROPE Kft., se sídlem 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4,
Maďarsko (dále jen "TCE"), která je dovozcem vozů TOYOTA a LEXUS do České republiky a dále společnosti Toyota Central Europe -
Czech s.r.o., IČ: 601 98 435, se sídlem: Praha 5, Stodůlky, PSČ 150 00, Bavorská 2662/1 zapsané v OR vedeném Městským soudem v
Praze, odd. C, vl. 24834, která zajišťuje pro TCE prodejní a poprodejní servis vozidel TOYOTA a LEXUS na území České republiky (dále jen
"TCEC")

svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále
jen "zákon OOÚ") a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, datum
narození, identifikační číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, číslo jiného osobního dokladu, poštovní adresa, místo
podnikání, telefonní a faxové číslo, elektronická (emailová) adresa, bankovní spojení, jiné adresní údaje předané kupujícím a veškeré
dostupné údaje o zakoupeném vozidle (zejména VIN a RZ) dle kupní smlouvy (dále jen "osobní údaje") byly pro účely (i) dodržování
právních povinností prodávajícího jako prodejce vozidel, TCE jako dovozce vozidel a TCEC (zejména svolávací a servisní akce), (ii)
ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajícího, TCE a TCEC, (iii) plnění kupní smlouvy, (iv) potřeby vyhotovení duplikátu
identifikátoru vozidla (VIN), (v) nabízení a poskytování asistenčních služeb, (vi) zjišťování spokojenosti zákazníků s poskytovanými
službami, (vii) nabídky a průzkumu nabídky obchodu a služeb, (viii) jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (ix)
velkoobchodu a maloobchodu - vytváření databáze zákazníků, (x) vedení statistiky, (xi) vedení archivu podle příslušného zákona,
zpracovávány prodávajícím, TCE a TCEC jako správci osobních údajů. 

Kupující tímto také dává prodávajícímu, TCE a TCEC souhlas s pořízením a uchováváním fotokopie svých osobních dokladů a technického
průkazu. 

Kupující souhlasí s tím, aby osobní údaje byly za výše uvedenými účely mezi prodávajícím, TCE a TCEC předávány.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který pro prodávajícího, TCE nebo TCEC
osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí kupujícího zpřístupněny, ledaže by povinnost poskytnout
osobní údaje kupujícího vyplývala ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše
uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím kupujícího. Kupující dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu 10 let od
data podpisu tohoto souhlasu / resp. této smlouvy. Tento souhlas může být kdykoliv kupujícím písemně odvolán na adrese
prodávajícího.

Kupující má dle § 11 zákona OOÚ právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Kupující má dále dle § 12 zákona
OOÚ, pokud o to prodávajícího nebo TCE nebo TCEC požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a prodávající nebo
TCE nebo TCEC je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Kupující má zároveň dle § 21 zákona OOÚ právo, v případě,
že zjistí nebo se domnívá, že prodávající, TCE nebo TCEC provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, požádat prodávajícího nebo TCE nebo TCEC o
vysvětlení, resp. požadovat, aby prodávající nebo TCE nebo TCEC takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

Kupující dává souhlas prodávajícímu, TCE a TCEC k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb
prodávajícího, TCE nebo TCEC prostřednictvím elektronické pošty, poštovní adresy kupujícího, faxu či telefonu. Tento souhlas může být
kupujícím písemně odvolán na adrese prodávajícího.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny déle než 30 dní, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit
smluvní pokutu ve výši stanovené zálohy; tím není dotčeno právo prodávajícího na úplnou náhradu škody vedle a nad rámec smluvní
pokuty.
Pokud prodávající od této smlouvy odstoupí, je oprávněn svoji pohledávku spočívající v nároku na smluvní pokutu započíst vůči nároku
kupujícího na vrácení zálohy.
Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty, ani právo prodávajícího svoji pohledávku
spočívající v nároku na smluvní pokutu započíst vůči pohledávce kupujícího na vrácení zálohy.
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KupujícíProdávající

Dubno, dne 24.11.2016

Škrdle Petr
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