
kupní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

I.

Smluvní strany

Česká republika -  Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem
se sídlem Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00026042

zastoupená: H H H H H H H H H ,  krajským státním zástupcem 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 1723411/0710 

dále jako „kupující“

a

Přerost a Švorc -  auto, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35976

se sídlem Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6

IČO: 63073188

DIČO: CZ63073188

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1567762/0800

Zastoupen: ■ H H H H H H H  , jednatelem

dále jako "prodávající"

uzavírají v návaznosti na rámcovou smlouvu na prodej osobních automobilů

č. 12/2017-MSP-CES

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:



II.

Předmět plnění

(1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá 3 kusy osobních 
automobilů Škoda Octavia Active 1,0 TSI 85 kW 6°MP, barvy šedé metalické Quartz, 
specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást (dále jen 
„automobil“ či „automobily“), a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo 
k automobilům a kupující se zavazuje automobily převzít a zaplatit za ně prodávajícímu 
dohodnutou kupní cenu.

(2) Prodávající se zavazuje odevzdat rovněž doklady v českém jazyce, umožňující řádné 
používání automobilů, a to zejména návod k obsluze a prohlášení o shodě podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo ujištění o shodě, není-li prohlášení o shodě 
zákonem vyžadováno.

III.

Kupní cena a platební podmínky

(1) Smluvní strany se dohodly, že kupní cena automobilů, specifikovaných v čl. II. bodě 1. 
této smlouvy činí:

cena bez DPH za 1 kus 

sazba DPH za 1 kus 

výše DPH za 1 kus 

cena včetně DPH za 1 kus

268 796,00- Kč 

21%

56 447,16- Kč 

325 243,16- Kč

celková cena bez DPH za 3 kusy 

sazba DPH

celková výše DPH za 3 kusy 

celková cena včetně DPH za 3 kusy

806 388,00- Kč 

21%

169 341,48- Kč 

975 729,48- Kč

Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou. Kupující neposkytuje zálohy. Kupní 
cena může být měněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě v případě změny 
zákonné sazby DPH.

(2) Cena dohodnutá v bodě 1. tohoto čl. zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené 
s odevzdáním věci v místě plnění.

(3) Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu dohodnutou v bodě 1. tohoto čl. do 30 dnů ode 
dne doručení jednotlivých faktur prodávajícím. Faktury budou prodávajícím vystaveny a



doručeny kupujícímu po předání automobilů na základě protokolů o předání a převzetí 
věci.

(4) Kupní cena bude uhrazena na základě faktur vystavených prodávajícím na účet 
kupujícího. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Nebudou-li mít faktury předepsané 
náležitosti, je  kupující oprávněn je vrátit do data splatnosti prodávajícímu a kupující se 
tímto nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Po obdržení opravených nebo 
doplněných faktur běží nová lhůta splatnosti.

(5) Splatnost faktur je 30 dnů od data jejich doručení kupujícímu. Dnem úhrady faktur se 
rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího.

(6) Na dodané automobily nebudou poskytovány zálohy a ani jedna strana neposkytne druhé 
straně závdavek.

IV.

Dodací podmínky

(1) Prodávající odevzdá automobily včetně dokladů specifikovaných v čl. II. bodě 2. této 
smlouvy kupujícímu v místě plnění. Místem plnění je sídlo kupujícího, nedohodnou-li se 
strany jinak.

(2) Prodávající odevzdá a kupující převezme automobily včetně dokladů specifikovaných 
v čl. II. bodě 2 této smlouvy na základě protokolů o předání a převzetí podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

(3) Prodávající se zavazuje odevzdat automobily včetně dokladů specifikovaných v čl. II. 
bodě 2 této smlouvy nejpozději do 90 dnů (max. však v termínu uvedeném v Rámcové 
smlouvě čl. 4. odst.7). Prodávající může odevzdat automobily včetně dokladů 
specifikovaných v čl. II. bodě 2 této smlouvy i před dohodnutým termínem plnění.

(4) Osobou pověřenou k převzetí automobilů včetně dokladů specifikovaných v čl. II. bodě 2 
této smlouvy za kupujícího je  pověřený pracovník kupujícího pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(5) Převzetím automobilů přechází na kupujícího nebezpečí škody. Týž následek má, 
nepřevezme-li kupující automobily, ač mu s nimi prodávající umožnil nakládat.

(6) Na kupujícího přechází vlastnické právo k automobilům okamžikem jejich převzetí na 
základě protokolů o předání a převzetí podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.



Záruka

V.

(1) Prodávající poskytuje kupujícímu na automobily záruku za jakost na dobu 5 let při 
nájezdu maximálně 100 000 kilometrů. Dohodnutá záruční doba běží od odevzdání 
automobilů kupujícímu. Prodávající se zaručuje, že zboží bude v záruční době plně 
způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, a není-li účel v této smlouvě 
stanoven, k účelu obvyklému a dále, že si zboží zachová vlastnosti stanovené touto 
smlouvou a ustanoveními § 2095 a 2096 občanského zákoníku (záruka za jakost). Záruční 
doba běží ode dne převzetí zboží dle protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami. 
Zárukou za jakost nejsou dotčena práva a povinnosti z vadného plnění plynoucí ze 
zákona.

(2) Prodávající prohlašuje, že poskytuje zvláštní záruku u těchto položek:

Komponent Délka záruční doby
Prorezavění karosérie 12 let
Originální náhradní díly 2 roky
Lak 4 roky
Baterie 2 roky
Náplň klimatizace 2 roky
Pneumatiky 2 roky
Díly spotřebního charakteru 2 roky

(3) Uplatní-li kupující během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich 
bezplatné odstranění. O dobu oznámení vady do termínu odstranění vady se sjednaná 
záruční doba prodlužuje. Prodávající se zavazuje odstranit vady ve lhůtě do 30 dnů ode 
dne, kdy mu byla vada kupujícím písemně oznámena. Pokud nelze vadu odstranit ve lhůtě 
30 dnů, prodávající se zavazuje zajistit na vlastní náklady kupujícímu náhradní automobil 
(automobily) stejných vlastností, jak byly specifikovány v čl. II. bodě 1. této smlouvy.

(4) Podmínkou uplatnění záruky je provádění předepsaných servisních prohlídek 
prodávajícím nebo autorizovaným servisem v předepsaných intervalech, které budou 
uvedeny v garanční knížce.

(5) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 2095, 2096 a 2097 
občanského zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného zboží, než určuje 
smlouva. Vadou zboží jsou rovněž vady v dokladech, nutných k užívání zboží.

(6) Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady 
dodaného zboží poté, co je zjistil, resp. kdy je zjistil během záruční doby, při vynaložení 
dostatečné péče.



(7) Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy 
kupující právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně 
skutečnost, že opravu zboží neprovedl.

(8) Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetích osob, ze kterých by pro 
kupujícího vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. 
V opačném případě prodávající ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích 
osob.

(9) Kupující má možnost využívat pro záruční a pozáruční opravy a servisní prohlídky 
jakékoliv servisy autorizované pro provádění záručních a pozáručních oprav a servisních 
prohlídek dodávaných typů vozidel.

VI.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

(1) V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním automobilů včetně dokladů
specifikovaných v čl. II. bodě 2 této smlouvy ve lhůtě dohodnuté v čl. IV. bodě 3 této 
smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení. Kupující je oprávněn požadovat 
náhradu újmy vzniklé porušením povinnosti prodávajícího odevzdat automobily včetně 
dokladů specifikovaných v čl. II. bodě 2. této smlouvy ve lhůtě dohodnuté v čl. IV. bodě 
3. této smlouvy.

(2) V případě prodlení s odstraněním vad v záruční době ve lhůtě 30 dnů dohodnuté v čl. V. 
bodě 3. této smlouvy, je povinen prodávající zajistit na vlastní náklady kupujícímu 
náhradní automobil (automobily) stejných vlastností, jak byly specifikovány v čl. II. bodě 
1 této smlouvy. Tato povinnost platí až do doby odstranění oznámené vady. Kupující je 
oprávněn požadovat náhradu škodu vzniklé porušením povinnosti prodávajícího odstranit 
vady ve lhůtě dohodnuté v čl. V. bodě 3. této smlouvy.

(3) V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny v souladu s čl. III. této smlouvy, je 
prodávající oprávněn po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení podle faktury (faktur) 
za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, 
kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

(4) Pro vyúčtování, náležitosti faktur a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. III této smlouvy.

(5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. bod 1 této smlouvy je 
prodávající povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti.

(6) Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené strany domáhat se náhrady újmy 
v plné výši, ani na její právo odstoupit od smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje 
prodávajícího řádně poskytnout plnění dle smlouvy.

(7) Kupující nepřipouští jakákoli omezení výše náhrady újmy, jakož i sankcí uvedených 
v této smlouvě.



Komunikace stran

VII.

(1) Pro vzájemnou komunikaci stran jsou určeny tyto kontaktní osoby: 

• Za kupujícího

• Za prodávajícího
o HHHHHHHHI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

(2) Případnou změnu kontaktních osob jsou kupující i prodávající neprodleně prokazatelně 
písemně oznámit druhé straně.

VIII.

Zvláštní ustanovení

(1) Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného zboží i po jeho dodání kupujícímu, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího 
v souvislosti s plněním smlouvy.

(2) Prodávající je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdaj ů.

(3) Prodávající výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(4) Kupující je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý teIt smlouvy, vše za 
předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

(5) Obě strany souhlasí se zveřejněním předmětné smlouvy v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kdy smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle kupující.

IX.

Ukončení smlouvy

(1) Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy 
nebo písemnou výpovědí.

(2) Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí 
doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.



(3) Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od smlouvy v případě, kdy druhá strana 
poruší podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku 
či více než třikrát své povinnosti stanovené zákonem či touto smlouvou.

Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje:

• prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění dle článku IV.3 této smlouvy;

• prodávající přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle této smlouvy;

• prodávající poruší povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy.

(4) Dojde-li k přeměně společnosti prodávajícího, je prodávající povinen písemně oznámit 
tuto skutečnost kupujícímu ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. 
Kupující je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu přeměny 
společnosti druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 10 kalendářních dnů a počíná 
běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(5) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude 
zjištěn úpadek prodávajícího nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku 
prodávajícího (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kupující je rovněž oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající vstoupí do likvidace.

(6) Smluvní strany se dohodly, že kupující je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce. Kupující prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů písemně oznámí prodávajícímu, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 
v následujícím roce.

(7) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.

(8) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani práva na 
náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

(9) Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 
sankce k tíži kupujícího.

X.

Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 
znění.

(2) Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto 
smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky.



(3) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují 
použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.

(4) Prodávající se zavazuje během dodání prodávaného zboží i po jeho dodání kupujícímu, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v 
souvislosti s plněním smlouvy.

(6) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, číslovanými 
ve vzestupné řadě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

(7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha č. 1 -  technická specifikace automobilu.

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po dvou.

(9) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv.

V Ústí nad Labem dne 25.6.2019 V Praze dne 20.6.2019

Za kupujícího Za prodávajícího

HHHHHH
krajský státní zástupce
Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem

■ HHHHHH
jednatel
Přerost a Švorc -  auto, s.r.o.
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Cenová kalkulace 1CNS191235/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datumvystavení:^9.04.2019

Cena bez DPH Cena s Dp H

5E32B5 Octavia Active 1,0 TSI 85 kW 361 900,83 Kč 437 900,00 Kč

F6F6 Šedá Quartz metalíza 13 057,85 Kč 15 800,00 Kč

y

Nads tandar d n í výbava:

HA Interiér černý 0,00 Kč 0,00 Kč

W2C Paket Active Plus 12 396,69 Kč 14 999,99 Kč

PT2 - act,amb Komfortní telefonování 2 892,56 Kč 3 500,00 Kč

PJB Rez.kolo ocel.(plnohod.),zvedák vozu,klíč na kola 1 322,31 Kč 1 600,00 Kč

YA1 Mobilita Plus 1 652,89 Kč 2 000,00 Kč

M eziso u če t 18 264 ,45  Kč 22 099,99 Kč
M o d e l + barva + nadstandard n í výbava 393 223 ,13  Kč 475 799,99 Kč

Doplňky p r odejce:
* Zamykání řadicí páky CONSTRUCT 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč
* Gumové interiérové koberce (orig.) - 4 ks 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Gumový koberec do zavazadlového prostoru (orig.) 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Ocelový disk se zimní pneumatikou - 4 ks 12 000,00 Kč 14 520,00 Kč
* Osazení vozidla koly dle ročního období 1,00 Kč 1,21 Kč
* Povinná výbava vozidla 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Kompletní předprodejní servis 1,00 Kč 1,21 Kč
* Naplnění všech provozních kapalin 1,00 Kč 1,21 Kč
* Plná nádrž PHM 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
* Bez jakýchkoliv reklamních prvků 1,00 Kč 1,21 Kč
* Dodání a předání v místě plnění 1,00 Kč 1,21 Kč
* Slun.folie od "B" sloupku vzad (zatmavení cca 80%) 0,00 Kč 0,00 Kč
* Hasicí přístroj PG1 pevně uchycený k vozidlu 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
* Zabezpečovací systém zavazadel (sada 3 sítí) 1 300,00 Kč 1 573,00 Kč
* 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
* Bezpečnostní šrouby kol - 4 ks 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Palubní počítač 2 893,00 Kč 3 500,53 Kč
* Parkovací senzory vzadu 7 603,00 Kč 9 199,63 Kč

M e ziso u če t 38 801 ,00  Kč 46 949,21 Kč
Extern í výbavy:

VZ s názvem: "Dodávka osoních automobilů pro 0,00 Kč 0,00 Kč

rezort Ministerstva spravedlnosti" 0,00 Kč 0,00 Kč

2. část VZ - vozidla dle specifikace 2B,2D,3A,3B 0,00 Kč 0,00 Kč

Kategorie 2, podkategorie 2B - zážehový 0,00 Kč 0,00 Kč

M e ziso u če t 0,00  Kč 0,00 Kč
Slevy:

Sleva V1 - 163 228,13 Kč - 197 506,04 Kč
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Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 
Veleslavínská 39 
Praha 6
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DIČ: C Z 6 307318 8

Bankovní spojení: 1 567 762/0800  Česká spořite lna  a. s.
IBAN: C Z2 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 7 6 2

SWIFT: GIBACZPX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 35976.

Zpracováno programem firmy TEAS®  Z lín



Cenová kalkulace 1CNS191235/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Strana 2/2

Cena vozu celkem 432 024,13 Kč 522 749,20 Kč
Poskytnutá sleva - 163 228,13 Kč - 197 506,04 Kč
Cena vozu po slevě______________________________268 796,00 Kč 325 243,16 Kč

Standardní výbava:

Vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1,0 TSI 85 KW 6°MP ve výbavě ACTIVE splňuje tato zadavatelem požadovaná technická data, resp. základní výbava vozidla 
obsahuje tyto zadavatelem požadované prvky:
- provedení karoserie "LIFTBACK", v "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) uvedeno "AA SEDAN" (evropská globální 
homologace nezná termín "LIFTBACK"),
- 5 dveří (4x boční dveře + zadní dveře, výklopné vzhůru včetně zadního okna),
- 5 míst k sezení (vozidlo homologováno pro řidiče + 4 spolujezdce),
- motor zážehový,
- palivo bezolovnatý 95-ti oktanový benzín (Natural 95),
- maximální výkon motoru 85 kW,
- maximální točivý moment motoru 200 Nm,
- vozidlo plní exhalační normu EURO 6,
- převodovka mechanická (manuální) 6-ti stupňová (6 stupňů vpřed + 1 stupeň vzad),
- pohon předních kol,
- základní objem zavazadlového prostoru 590 dm3 v provedení bez rezervního kola / 568 dm3 v provedení s rezervním kolem (měřeno metodikou VDA),
- objem palivové nádrže 50 dm3,
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu,
- airbag kolenní pro řidiče,
- kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů pro všechna sedadla,
- ESC / ESP - elektronický stabilizační systém (Electronic Stability Control),
- elektronický imobilizér,
- posilovač řízení,
- hlavové opěrky pro všechna sedadla,
- denní svícení, automaticky aktivované při nastartování vozidla,
- klimatizace s mechanickou (manuální) regulací,
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, součástí jsou 2 klíče k vozidlu s dálkovým ovládáním,
- elektricky ovládaná boční okna vpředu,
- tónování všech oken z výroby,
- elektrické vyhřívání skla zadního okna,
- z výroby vozidla dodávané rádio, integrované do palubní desky vozidla,
- USB konektor pro rádio,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelný volant,
- opěradla zadních sedadel dělená v poměru 60/40, sklopná směrem vpřed,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče,
- elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
- ocelový disk s letní pneumatikou - 4 ks.

Platnost cenové kalkulace do Cenovou kalkulaci vyhotovil

13.05.2019

M obil 

Telefon 

E.l adresa

Zpracováno programem firmy TEAS®  Z lín
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Cenová kalkulace 1CNS191235/2
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datumvystavení:30.04.2019

Cena bez DPH Cena s Dp H

5E32B5 Octavia Active 1,0 TSI 85 kW 361 900,83 Kč 437 900,00 Kč

F6F6 Šedá Quartz metalíza 13 057,85 Kč 15 800,00 Kč

y

Nads tandar d n í výbava:

HA Interiér černý 0,00 Kč 0,00 Kč

W2C Paket Active Plus 12 396,69 Kč 14 999,99 Kč

PT2 - act,amb Komfortní telefonování 2 892,56 Kč 3 500,00 Kč

PJB Rez.kolo ocel.(plnohod.),zvedák vozu,klíč na kola 1 322,31 Kč 1 600,00 Kč

YA1 Mobilita Plus 1 652,89 Kč 2 000,00 Kč

M eziso u če t 18 264 ,45  Kč 22 099,99 Kč
M o d e l + barva + nadstandard n í výbava 393 223 ,13  Kč 475 799,99 Kč

Doplňky p r odejce:
* Zamykání řadicí páky CONSTRUCT 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč
* Gumové interiérové koberce (orig.) - 4 ks 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Gumový koberec do zavazadlového prostoru (orig.) 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Ocelový disk se zimní pneumatikou - 4 ks 12 000,00 Kč 14 520,00 Kč
* Osazení vozidla koly dle ročního období 1,00 Kč 1,21 Kč
* Povinná výbava vozidla 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Kompletní předprodejní servis 1,00 Kč 1,21 Kč
* Naplnění všech provozních kapalin 1,00 Kč 1,21 Kč
* Plná nádrž PHM 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
* Bez jakýchkoliv reklamních prvků 1,00 Kč 1,21 Kč
* Dodání a předání v místě plnění 1,00 Kč 1,21 Kč
* Slun.folie od "B" sloupku vzad (zatmavení cca 80%) 0,00 Kč 0,00 Kč
* Hasicí přístroj PG1 pevně uchycený k vozidlu 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
* Zabezpečovací systém zavazadel (sada 3 sítí) 1 300,00 Kč 1 573,00 Kč
* 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
* Bezpečnostní šrouby kol - 4 ks 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Palubní počítač 2 893,00 Kč 3 500,53 Kč
* Parkovací senzory vzadu 7 603,00 Kč 9 199,63 Kč

M e ziso u če t 38 801 ,00  Kč 46 949,21 Kč
Extern í výbavy:

VZ s názvem: "Dodávka osoních automobilů pro 0,00 Kč 0,00 Kč

rezort Ministerstva spravedlnosti" 0,00 Kč 0,00 Kč

2. část VZ - vozidla dle specifikace 2B,2D,3A,3B 0,00 Kč 0,00 Kč

Kategorie 2, podkategorie 2B - zážehový 0,00 Kč 0,00 Kč

M e ziso u če t 0,00  Kč 0,00 Kč
Slevy:

Sleva V1 - 163 228,13 Kč - 197 506,04 Kč
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Bankovní spojení: 1 567 762/0800  Česká spořite lna  a. s.
IBAN: C Z2 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 7 6 2

SWIFT: GIBACZPX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 35976.

Zpracováno programem firmy TEAS®  Z lín



Cenová kalkulace 1CNS191235/2
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Strana 2/2

Cena vozu celkem 432 024,13 Kč 522 749,20 Kč
Poskytnutá sleva - 163 228,13 Kč - 197 506,04 Kč
Cena vozu po slevě______________________________268 796,00 Kč 325 243,16 Kč

Standardní výbava:

Vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1,0 TSI 85 KW 6°MP ve výbavě ACTIVE splňuje tato zadavatelem požadovaná technická data, resp. základní výbava vozidla 
obsahuje tyto zadavatelem požadované prvky:
- provedení karoserie "LIFTBACK", v "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) uvedeno "AA SEDAN" (evropská globální 
homologace nezná termín "LIFTBACK"),
- 5 dveří (4x boční dveře + zadní dveře, výklopné vzhůru včetně zadního okna),
- 5 míst k sezení (vozidlo homologováno pro řidiče + 4 spolujezdce),
- motor zážehový,
- palivo bezolovnatý 95-ti oktanový benzín (Natural 95),
- maximální výkon motoru 85 kW,
- maximální točivý moment motoru 200 Nm,
- vozidlo plní exhalační normu EURO 6,
- převodovka mechanická (manuální) 6-ti stupňová (6 stupňů vpřed + 1 stupeň vzad),
- pohon předních kol,
- základní objem zavazadlového prostoru 590 dm3 v provedení bez rezervního kola / 568 dm3 v provedení s rezervním kolem (měřeno metodikou VDA),
- objem palivové nádrže 50 dm3,
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu,
- airbag kolenní pro řidiče,
- kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů pro všechna sedadla,
- ESC / ESP - elektronický stabilizační systém (Electronic Stability Control),
- elektronický imobilizér,
- posilovač řízení,
- hlavové opěrky pro všechna sedadla,
- denní svícení, automaticky aktivované při nastartování vozidla,
- klimatizace s mechanickou (manuální) regulací,
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, součástí jsou 2 klíče k vozidlu s dálkovým ovládáním,
- elektricky ovládaná boční okna vpředu,
- tónování všech oken z výroby,
- elektrické vyhřívání skla zadního okna,
- z výroby vozidla dodávané rádio, integrované do palubní desky vozidla,
- USB konektor pro rádio,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelný volant,
- opěradla zadních sedadel dělená v poměru 60/40, sklopná směrem vpřed,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče,
- elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
- ocelový disk s letní pneumatikou - 4 ks.

Platnost cenové kalkulace do Cenovou kalkulaci vyhotovil

14.05.2019

M obil 

Telefon 

E.l adresa

Zpracováno programem firmy TEAS®  Z lín
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Cenová kalkulace 1CNS191235/3
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datumvystavení:30.04.2019

Cena bez DPH Cena s Dp H

5E32B5 Octavia Active 1,0 TSI 85 kW 361 900,83 Kč 437 900,00 Kč

F6F6 Šedá Quartz metalíza 13 057,85 Kč 15 800,00 Kč

y

Nads tandar d n í výbava:

HA Interiér černý 0,00 Kč 0,00 Kč

W2C Paket Active Plus 12 396,69 Kč 14 999,99 Kč

PT2 - act,amb Komfortní telefonování 2 892,56 Kč 3 500,00 Kč

PJB Rez.kolo ocel.(plnohod.),zvedák vozu,klíč na kola 1 322,31 Kč 1 600,00 Kč

YA1 Mobilita Plus 1 652,89 Kč 2 000,00 Kč

M eziso u če t 18 264 ,45  Kč 22 099,99 Kč
M o d e l + barva + nadstandard n í výbava 393 223 ,13  Kč 475 799,99 Kč

Doplňky p r odejce:
* Zamykání řadicí páky CONSTRUCT 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč
* Gumové interiérové koberce (orig.) - 4 ks 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Gumový koberec do zavazadlového prostoru (orig.) 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Ocelový disk se zimní pneumatikou - 4 ks 12 000,00 Kč 14 520,00 Kč
* Osazení vozidla koly dle ročního období 1,00 Kč 1,21 Kč
* Povinná výbava vozidla 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Kompletní předprodejní servis 1,00 Kč 1,21 Kč
* Naplnění všech provozních kapalin 1,00 Kč 1,21 Kč
* Plná nádrž PHM 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč
* Bez jakýchkoliv reklamních prvků 1,00 Kč 1,21 Kč
* Dodání a předání v místě plnění 1,00 Kč 1,21 Kč
* Slun.folie od "B" sloupku vzad (zatmavení cca 80%) 0,00 Kč 0,00 Kč
* Hasicí přístroj PG1 pevně uchycený k vozidlu 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
* Zabezpečovací systém zavazadel (sada 3 sítí) 1 300,00 Kč 1 573,00 Kč
* 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč
* Bezpečnostní šrouby kol - 4 ks 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč
* Palubní počítač 2 893,00 Kč 3 500,53 Kč
* Parkovací senzory vzadu 7 603,00 Kč 9 199,63 Kč

M e ziso u če t 38 801 ,00  Kč 46 949,21 Kč
Extern í výbavy:

VZ s názvem: "Dodávka osoních automobilů pro 0,00 Kč 0,00 Kč

rezort Ministerstva spravedlnosti" 0,00 Kč 0,00 Kč

2. část VZ - vozidla dle specifikace 2B,2D,3A,3B 0,00 Kč 0,00 Kč

Kategorie 2, podkategorie 2B - zážehový 0,00 Kč 0,00 Kč

M e ziso u če t 0,00  Kč 0,00 Kč
Slevy:

Sleva V1 - 163 228,13 Kč - 197 506,04 Kč
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Ústí nad Labem 
Dlouhá 1/12 
Ústí nad Labem 
CZE

\

V y

IČ: 00026042

Prodávající
>

162 00

Přerost a Švorc - auto, s.r.o. 
Veleslavínská 39 
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IČ: 6307 3188
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Bankovní spojení: 1 567 762/0800  Česká spořite lna  a. s.
IBAN: C Z2 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 7 6 2

SWIFT: GIBACZPX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 35976.

Zpracováno programem firmy TEAS®  Z lín



Cenová kalkulace 1CNS191235/3
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Strana 2/2

Cena vozu celkem 432 024,13 Kč 522 749,20 Kč
Poskytnutá sleva - 163 228,13 Kč - 197 506,04 Kč
Cena vozu po slevě______________________________268 796,00 Kč 325 243,16 Kč

Standardní výbava:

Vozidlo ŠKODA OCTAVIA 1,0 TSI 85 KW 6°MP ve výbavě ACTIVE splňuje tato zadavatelem požadovaná technická data, resp. základní výbava vozidla 
obsahuje tyto zadavatelem požadované prvky:
- provedení karoserie "LIFTBACK", v "Osvědčení o registraci vozidla, část II." (velký technický průkaz) uvedeno "AA SEDAN" (evropská globální 
homologace nezná termín "LIFTBACK"),
- 5 dveří (4x boční dveře + zadní dveře, výklopné vzhůru včetně zadního okna),
- 5 míst k sezení (vozidlo homologováno pro řidiče + 4 spolujezdce),
- motor zážehový,
- palivo bezolovnatý 95-ti oktanový benzín (Natural 95),
- maximální výkon motoru 85 kW,
- maximální točivý moment motoru 200 Nm,
- vozidlo plní exhalační normu EURO 6,
- převodovka mechanická (manuální) 6-ti stupňová (6 stupňů vpřed + 1 stupeň vzad),
- pohon předních kol,
- základní objem zavazadlového prostoru 590 dm3 v provedení bez rezervního kola / 568 dm3 v provedení s rezervním kolem (měřeno metodikou VDA),
- objem palivové nádrže 50 dm3,
- airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy boční pro řidiče a spolujezdce vpředu,
- airbagy hlavové pro řidiče a spolujezdce vpředu a vzadu,
- airbag kolenní pro řidiče,
- kontrola nezapnutí bezpečnostních pásů pro všechna sedadla,
- ESC / ESP - elektronický stabilizační systém (Electronic Stability Control),
- elektronický imobilizér,
- posilovač řízení,
- hlavové opěrky pro všechna sedadla,
- denní svícení, automaticky aktivované při nastartování vozidla,
- klimatizace s mechanickou (manuální) regulací,
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, součástí jsou 2 klíče k vozidlu s dálkovým ovládáním,
- elektricky ovládaná boční okna vpředu,
- tónování všech oken z výroby,
- elektrické vyhřívání skla zadního okna,
- z výroby vozidla dodávané rádio, integrované do palubní desky vozidla,
- USB konektor pro rádio,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelný volant,
- opěradla zadních sedadel dělená v poměru 60/40, sklopná směrem vpřed,
- mechanicky výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče,
- elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
- ocelový disk s letní pneumatikou - 4 ks.

Platnost cenové kalkulace do Cenovou kalkulaci vyhotovil

14.05.2019

M obil 

Telefon 

E.l adresa

Zpracováno programem firmy TEAS®  Z lín


