
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 a na'SI. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku

Smluvní Strany:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. S r.o.
Žarošická 13
628 00 Brno
Zastoupení: Machkova 587, Hradec Králově

dále jen „prodávající“

a

Česká republika ~ Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Collinova 481, Věkoše
500 03 Hradec Králově
IČ z 71185241
Jej ímž jměnem jedná Ing. Jaroslav Baěina, ředitel
dále jen „kupující“,

uzavírají na Základě vzájemně Shody tuto

Smlouvu o prodeji použitého zařízení bizhub C224e

Článek I.

Na Základě těto kupní Smlouvy se prodávající Zavazuje prodat kupujícímu níže specifikované
použité Zařízení, jako „Předmět prodeje“, Za podmínek dále dohodnutých a kupující se
Zavazuje předmět prodeje převzít a zaplatit kupní cenu na Základě dohodnutých podmínek.

Zařízení: bizhub (3224e
Počet kusů: 5
Výrobní čísla: A5C4021126953, A5C4021126955, ASC-4021126178, 121504021 126568,

A504021126573
Příslušenství: DFfl624 podavač originálů

DK-SIO stolek pod Stroj

Článek II.

Kupní cena činí 1 Kč bez DPH Za 1 kus.
. Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu Vystavena faktura, kterou je

kupující povinen uhradit dle podmínek na ní uvedených. V případě, že faktura nebude
uhrazena, je prodávající oprávněn od Smlouvy Odstoupit.
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3. Poté, co bude kupní cena připsána na účet prodávajícího, je prodávající povinen ve
lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny předat předmět prodeje
kupujícímu, a to na místo sídla kupujícího, a o předání předmětu prodeje sepsat
předávací protokol.
Vlastnickě právo k předmětu prodeje přechází na kupujícího dnem předání předmětu
prodeje kupujícímu, doloženým podpisem předávacího protokolu oběma smluvními
stranami. Prodávající je povinen předat kupujícímu Zboží S veškerým dohodnutým
příslušenstvím.

4. Riziko odpovědnosti Za škodu vzniklou na předmětu prodeje přechází z prodávajícího
na kupujícího okamžikem, kdy kupující potvrdí v místě plnění převzetí předmětu
prodeje.

5. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje mu nejsou v den prodeje známy žádné
závady. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě prohlédl, seznámil Se se stavem
předmětu prodeje, který kupuje a přijímá tak, jak stojí a leží, a se stavem předmětu
prodeje souhlasí. Prodávající Seznámil kupujícího se všemi závadami předmětu
prodeje, které se na něm během doby, po kterou ho vlastnil, vyskytly.

Článek III.

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a
účinnosti dnem 29. srpna 2019.

2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží
jedno vyhotovení smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem Souhlasí, a že je tato Smlouva projevem jejich svobodně
vůle.
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V Hradci Králově dne Ă//Ĺ/U/ć/

podpis kupujícího podpis pr
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