AUTO STRAKONICE spol. s r.o. 
KUPNí SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU 
Smluvní strany 
Prodávailcl: 
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Ulltková 
vozy 

u Krajského soudu v Ceských Budějovicích 9805 C 
Komerční banka 
BIC/SWIFT: 

Jméno: 
Sídlo: 
ICO: 
DIÓ: 
Zapsaný vOR: 
Bankovní spojení: 
IBAN: 
Zástupce: 
a 
Kunullcí: 
Jméno: 
Sídlo/Bydliště: 
ICO/RC/č,OP: 
DIC: 
Zástupce: 
 
AUTO STRAKONICE spol. s r.o. 
Písecká 513. 38601 Strakonice 

Domov pro seniory Světlo 
Drhovle 44, 39701 Písek 1 

Mobil: Email: 
 
Info email: 
Tel: 	 
Info email: 
	Tel:  

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje. případně si 
vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce. 
uzavřely níže uvedeného dne následující smlouvu 
1. Předmět smlouvy 
1.1 Prodávájící se zavazuje, že kupujicímu odevzdá následující vozidlo značky Volkswagen (dále jen "vozidlo"), a 
umožní mu nabýt vlastnické právo k němu: 
	Model: 	Caddy skříň 1,0 TSI KR EU6 	SAAAL200 

Objem motoru: 
Výkon kW/k: 
Převodovka: 
Císlo karoserie: 
 
999 ccm 
75/102 
5-stupňová převodovka 
 
Barva vozu: 	Bílá Candy 
Barva potahů: 	Títanově černá 
Kód barvy: 	B4B4 1 DM 
Člslo komise: 

Kombinovaná spotřeba Benzin: 5,7 1/100km 
Spotřeba ve městě Benzin: 6,7 U100km 
Spotřeba mimo město Benzin: 5,1 1/100km 
Kombinované emise C02 Benzin: 130 glkm 
IPoznámky: 
1.2 Kupující se zavazuje, že vozidlo převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 
2. Kupní cena 
2.1 Kupní cena v CZK včetně 21 % DPH 
Cena vozidla ze sériové produkce výroby: 

Základní cena vozidla 
Barva vozidla I obj. kód: Bílá Candy 1 B4B4 
Zvláštní výbava I obj. kód: 
2 funkční klíče 18QJ 
Omezená výrobní kapacíta: I $IN 
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3. Sériová výbava vozu Volkswagen Caddy skříň 1,0 T81 KR EU6: 

1 funkční klič + 1 pevný klič 
15" kola ocelová 
15" kotoučové brzdy vpředu 
15" podvozek 
3. brzdové světlo 
4 držáky nápojů ve středové konzole 
AirtJag řidiče a spolujezdce: 
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce 
Antiblokovacf systém (ABS) 
Asistent pro rozjezd do kopce: 
- bez možnosti deaktivace ASR 
Automatický spínač denního svícení 
Boční a hlavové airbagy pro řidiče a 
spolujezdce 
Boční oblož.eni Standard: 
- boční obloženi v prostoru pro 
cestujícf 
Boční ochranné lišty černé 
Boční směrová světla 
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
- bez bezpečnostní pojístky 
Determálni skla (zelená) 
Elektronický imobilizér 
Emisni norma EURO 6b 
(u TDI včetně filtru pevných částic DPF) 
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC 
ESP. EDS 
- eíektronický stabilizačnf program ESP 
- elektronická závěra diferenciálu EDS 
Halogenové předni světlomety H4 
Kobercová krytina v prostoru pro řidiče 
a prostoru pro cestující 
Kontrola zapnuti bezpečnostního pásu 
řidiče a spolujezdce 
Kryty vnějších zpětných zrcátek černé: 
- madlo a kliky dveří černé 
Maska chladiče s vysokým černým leskem a 
Jednou chromovanou lištou 
Multikolizní brzda 
Nekuřácké provedení - bez popelníku 
a zapalovače 
Obloženf dveřl I: 
- obložení dverf plastové 
- integrovaná plastová opěrka 
Obložení střechy: 
- v kabině řidiče komfortnf obloženi 
strechy 
- v prostoru pro cestujícíl nákladovém 
prostoru střecha bez obloženi (změna od 
modelového roku 2019) 
Opěrky hlavy v kabině řidiče: 
- výškově nastavitelné 
Osvětlení vnitřního prostoru - Standard: 
- prostor pro cestujíci/ nákladový 
prostor 
Otevřená odkládací přihrádka 
Ozdobné kryty koí 
Paket Elektrika I: 
- vnější zpětná zrcátka elektricky 
nastavitelná a vyhřívaná 
- elektrické stahování oken 
Palivová nádrž 55 I u benzinu a dieslu 
- TGI 26 kg plyn a 13 I benzín pro 
krátký rozvor 
- TGI 34 kg plyn a 13 I benzín pro 
dlouhý rozvor (Maxi) 
Panel přístrojů: 
- ukazatel rychlosti 
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- ukazatel ujeté vzdálenosti 
- otáčkoměr 
- ukazatel paliva 
- čas 
Pevná dělicí přepážka bez okna 
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové 
Pneumatiky 195/65 R15 91T: 
- s optimalizovaným valivým odporem 
Posuvné dveře vpravo 
v prostoru pro cestujicí (nákladovém 
prostoru) 
Potahy sedadel "Austin" látkové 
Prachový a pylový filtr 
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: 
- 2 + 2 roky /200000 km 
- platí co nastane dlíve 
- záruka se vztahuje na vozidlo ve 
stavu, ve kterém opouští výrobní závod 
- nevz1ahuje se na součásti vozu. které 
byly na vozidlo namontovány nebo 
umfstěny dodatečně (úpravy, 
přřslušenstvf) 
Přední a zadní náraznik - plastový v 
šedé barvě 
Přední výdechy. černý mat 
Příprava pro rádio: 
- anténa integrovaná ve vnějším zpětném 
zrcátku 
- 2 reproduktory vpředu 
Příprava pro systém střešních nosníků: 
- bez podélných střešních nosníků 
(hagusů) 
- kotvícl body pro připevněni příčných 
střešních nosniků 
Přistrojová deska - standard 
Regulace brzdného účinku motoru (MSR) 
Reguíace prokluzu (ASR) 
Sedadlo řidiče: 
- pomocný rám s přípravou pro úíožný 
prostor 
Sedadlo spolujezdce: 
- pomocný rám s plípravou pro úložný 
prostor 
Servotronic: 
- servořízení závislé na jízdní 
rychlosti 
Sluneční clona u řidiče: 
- sluneční clona vlevo 
- bez make-up zrcátka 
Sluneční clona u spolujezdce: 
- sluneční clona vpravo 
- bez make-up zrcátka 
Standardní odpružení a Uumiče 
Start-Stop: 
- BlueMotion Technology 
- s rekuperací brzdného účinku 
Tepelně iZOlující přední sklo 
Topení a ventilace - mechanická 
Vnější zpětné zrcátko levé: 
- asférické 
Vnější zpětné zrcátko pravé: 
- konvexní 
Vnitrní osvětlenI nákladového prostoru 
Zadni světlomety standardní 
Zadní výklopné dveře neprosklené 
Zpětná zrcátka velká: 
- asférické vlevo 
- konvexní vpravo 
0,-- 
4281,- 
2067,- 
- z důvodu přechodu na nový cyklus měření emisí WL TP.2 je omezena výrobni kapacita stávajících motorizací 
TSI. Pří objednání neni možné garantovat termln dodáni. Vozidla mohou být vyrobena až po přechodu na nový 
cyklus měřeni emisí. O aktuálních termínech dodáni se informujte u prodejce Volkswagen Užitkové vozy. 
	Parkpilot vzadu /7X1 	10134,-- 
	Potahy sedadel "Austin" látkové / $20 	0,-- 
	Rádio "Composition Audio" I Z42 	7 142,-- 
- monochromatický displej 
- 2 reproduktory vpředu 
- slot na SO kartu 
- Aux-in vstup 
- USB vstup 
- FM-příjem 
- nelze kombinovat se zpětnou kamerou 
Vůz není určen k podstatné úpravě: I $BP 
- dle sdělení kupujícího není prodávaný vůz určen k další úpravě. 
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče I 3L 1 
Zadní křídlové dveře s neprůhlednou / ZF2 
fólií 

Klimatizace "Climatic" - akční nabídka: / $01 
- poloautomatická regulace 
- uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem s chlazenim a osvětlením 
Cena vozidla a výbavy včetně 21 % DPH: 
Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka: 
pov výbava / VUZUB3 
izolace chladírenská CaddyL 1 H1 Hagemann / VUZUB1 
pneu zimní plechový kom plet / VUZUB4 
Speciální podmínky: 
Kupní cena vozidla včetně 21 % DPH v CZK (dále jen "kupní cena"): 
21% OPH v CZK: 
Kupní cena vozidla bez OPH v CZK : 
Záloha na kupní cenu 
 
18150,-- 
537 311,-- 
0,-- 
62920,- 
18150,-- 
-108685,-- 
509696,-- 
88460,-- 
421236,-- 
0,-- 

2.2. Zvolená připlatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 
2.3. Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v 
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv 
dodatečná montáž přislušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na 
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WL TP mohou být hodnoty spotřeby a 
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně. 
2.4. Záloha činí: 0,-- CZK, doplatek zálohy činí: 509696,-- CZK. 
2.5. Prodávající se zavazuje dodat vozidlo kupujícímu nejpozději do týdnů ode dne zaplacení zálohy na kupní cenu. 
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4. Ostatní ujednání 
Zde vyplnit ostatní ustanovení smlouvy dle potřeb smluvních stran. 
Strakonice, dne: 13.08.2019 
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Jméno: 
Sídlo/Bydliště: 
ICO/RC/č.OP: 
DIC: 
Zástupce: 
 
Domov pro seniory Světlo 
Drhovle 44, 39701 Písek 1 
70869812 
CZ70869812 
Mobil: Email: 
 
Info email: reditelka@dps-svetlo.cz 
	Tel: 	+420603536343 

Vozidlo, které si pořizuji: 

	Model: 	Caddy skříň 1,0 TSI KR EU6 
Objem motoru: 
Výkon kW/k: 
Převodovka: 
Číslo karoserie: 
 
999 ccm 
75/102 
5-stupňová převodovka 
 
SAAAL200 
Barva vozu: 	Bílá Candy 
Barva potahu: 	Titanově černá 
Kód barvy: 	B4B4 / DM 
Císlo komise: 

Sylta jsem informován/a o tom, že hodnoty emisí C02 a spotřeby paliva u vozidla, na nějž jsem uzavřel kupní smlouvu, 
se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 
Počínaje 1. září 2017 jsou některé typy nových vozidel homologovány dle nového standardu WL TP (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure), realističtějšího testu hodnot spotřeby paliva a emisi C02. Počínaje 1. září 
2018 nahrazuje tento standard dosavadní standard NEDC (New European Driving Cycle). Vzhledem k realističtějším 
podmínkám standardu WL TP jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí C02 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u 
standardu NEDC. 
Výrobce I prodejce jsou v současné době dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty dle NEDC. V případě 
nových vozidel homologovaných dle standardu WL TP, jsou hodnoty zjištěné dle NEDC zpětně po přechodné obdobi 
vypočítány z hodnot dle WL TP. Tyto hodnoty se mohou od katalogových hodnot nepatrně lišit. Dodatečná výbava vozu 
a příslušenství (např. add-on parts, různé druhy kol atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý 
odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálnim stylem jízdy mohou 
ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise C02 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. 
Nové (přepočtené) hodnoty dle NE DC u vozidla, na nějž jsem uzavřel kupní smlouvu, nejsou v tuto chvíli ještě známy. 
POkud to bude nutné, souhlasím s tím, abych bylla informován/a o aktualizovaných hodnotách emisí CO2 a spotřeby 
paliva, jakmile bude ověřovací proces ukončen. Zároveň akceptuji bez dalšího případné odchylky v aktualizovaných 
hodnotách emisí C02 a spotřeby paliva od hodnot, které mi byly sděleny či jinde uvedeny dříve. 
Strakonice, dne: 13.08.2019 
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