
7

_ .,

(KLA) Kupm"smlouva
~va/h"

AGROTEC a. S.
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Číslo: 3150190109
, Kupuýd

Emin zámek, příspěvková organizace
Šanov 275 .
671 67 Šanov

Strana 1/3

G

l '

IČ: 00544957
DIČ: CZOO544957

Bankovn/©oj'en/:' 8608651/0100 KomerčnÍ banka, a.s.
jB4N: CZ58010OOOOOO0OOO8608651
SWIFT KOMBCZPP
Tdefon: +420 519 402 480
Fax: +420 519 402 479
El. adresa: kla@agrôtec.cz
Firma je zapsána v OR u Křajského soudu v Brně pod sp.zn. B 138

1·420 515 229 151
emin@eminzamek.cz

IČ: 45671826
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Ceed 5HB CD 1,4 CVVT EXCLUSIVE
(2019)
H8G TMAVĚ ŠEDÁ METAL
U5YH2513AKL072696
wk l černý

:9zha DPH am bez DPH

21,00 % 351 223,14 Kč

21,00 % 12 396,69 KČ

K

Cena s DPH !

42,4 980,00 Kč

14 999,99 KČ

Nadsmndamnl výbava:
12V Zásuvka 12V ve středovéni panelu
A16 16" Mníkově disky kol s pneumatikami 205/55
ABS Antiblokovad systém ABS
ACC Tempomat s omezovačem rychlosti
ÁCS Ovfádáni audio systému na volantu
ahr výškově stavitelné sedadlo řidiče
ARB Airbag řidiče a spolujezdce (s možnosti deaktlvace
AUD Rádlo s MP3 s 5" disp|ejem
BARM Loketní opěrka zadních sedadel
bas Brzdový asistent BAS
CLT Bluetooth handsfree
BWS Parkovací senzor vzadu
COR Přední miMvé světlomety s fůnkcÍ "Cornering"
DAW Systém sledováni únavy řidiče (DAVY)
DCC Látková výplň dveří
DFA Bezfreonová duální dektronická klimatizace
EBD Rozdělovač brzdného tlaku EBD
ECM Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor
efm vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovIá
EHC Chromová koncovka výfuku
esč Elektronický stabijizační sYstém ESČ
ESS Varovná signalizace zadních světlometů při panické
FARM Středová loketní opěrka předních sedadel se schrán
FCA Sysbém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto
FGH Maska chladiče leskle Čemá/chmn
GLC Schránka před spo|ujezdcem s osvětlením
HAB Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla
HAC Asistent pro rozjezd do kopce hac
HBA Automatlcké přepInání dálkových světlometů (HBA)
ISO Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadl
KEP Centrálni zamykáni s dálkovým ovládáním + sklopný
LED Denní svícení LED
LER Zadní světlomety LED + denní svÍcenÍ
LKA Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)
i.pk Kůži potažený volant a hlavice řadicí páky
MAS Schránka na brýle s bodovým světlem
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OCH
PLUS
PRI
PRJ
PWD
SAB
sce
SHA
SKL
SWM
TCS
TEM
TPMS
TRI
TTG
USB
USBP
VSM
NAVI
WINT

Chromová dveřní liŠta
Paket PIus ,
Zatmavená boČní skla druhé řady a zadních dveří
Hlavni světlomety projektorového typu
Elektrické ovládánŕ předních a zadních oken
Boční airbagy pro přední sedadla
ČalouněnI sedadel látkovó
výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních s
Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru
výškově a podélně stavitelný volant
Systém kontroly trakce TCS
Dojezdová rezerva
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS
Palubní počÍtač
Tónovaná skla
USB 2,0 + AUX audio port
usb nabíječka
Systém řízení stability vozidla VSM
Paket Navi (pcwinně s automatÉckou převodovkou)
Paket Winter

Mez/sou&t
Model + barva + nadstandamn/"Wnva

l '
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Doph%'prude/ce:
1234 Příprava vozu,pov.výbava,asistence,koberce

Extarnf výbavy:

SIeW:

Zimní kola 16" - litý disk, pneu+TPMS

sleva AGROTEC FLEET PO

i

q

21,00 % 16 528,93 KČ 20 000,01 KČ ,
21,00 % 8 264,% KČ 10 000,00 KČ l '

24 793,39 KČ 30 000,01 KČ i'
388 413,22 KČ 469 980,00 KČ l

21,00 % 0,83 KČ 1,00 KČ !

21,00 '% 17 355,37 Kč 21 000,00 KČ

21,00 % -50 414,05 KČ -61 001,00 KČ

Cena vozu celkem
Poskytnutá sleva
Cena vozu po sIevě

405 769,42 KČ 490 981,00 KČ
-50 414,05 KČ -61 001,00 KČ

355 355,37 KČ 429 980,00 KČ

Složená kauce:

prodávajÍcÍ se zavazuje, že za dohodnutých prodejních a dodacích podmínek dodá kupujÍcÍmu výše specifikovaný osobní (užitkový) vůz a kupujicl se
zavazuje zaplatit nejpozději při převzetí vozu dohodnutou cenu.
výše uvedená sjednaná cena obsahuje dph ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li ke změně zákonné výše DPH k datu předání vozidla, je
kupující povinen uhradit takto změněnou celkovou cenu. prodávajÍcÍ se zavazuje vyzvat kupujÍcÍho k převzetí vozldla, jakmile bude pro kupujidho
připraveno, kupujicl se zavazuje po této výzvě, nejpozději do uvedeného termínu dodání nebo 3 dní (dle termínu, který nastane později) vozído spolu s
úhradou kupní ceny převzít, jinak se dostává do prodlení, V případě prodlení kupujÍcÍho s převzetím vozidla delším než 10 dní je prodávajÍcÍ oprávněn
písemně - poštou nebo na výše uvedenou e-mallovou adresu kupujÍcÍho - odstoupit od tébo smlouvy.

Kupujki se zavazuje uhradit prodávajÍcÍŕnu výše sjednanou kauci na náklady spojené s objednáním vozidla. Tato kauce bude při převzetí vozidla
kupujÍcÍmu vrácena v hotovostl nebo dle jeho pokýnů na účet, který urči. Při nedodržení závazné objednávky kupujÍcÍm, zejména při neodebránÍ vozidla a
odstoupení od smlouvy, se kupujÍcÍ zavazuje zaplatit prodávajĹcÍmu smluvní pokutu ve výši složené kauce. Smluvní pokuta je splatná na základě
jednostranného úkonu prodávajidho a bude zapQčÍtána se složenou kauci. V případě realizace smluvní pokuty vystaví prodávajÍcÍ kupujÍcÍmu účetní
doklad.
Záruční podmínky k vozidlu se řidÍ zákonem a jsou stanoveny v záručním prohlášenI uvedeném v návodu k obsluze.

KupujÍcÍ bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu titul, jméno, přÔmenÍ, adresa, datum narozeni, telefon, adresa elektronické poŠty, budou
zpracovávány prodávajÍcÍm jako správcem, za účelem plněni práv a povinností z uzavřené smlouvy a dodržování povinností uložených zákonem o
účetnictví. Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány po dobu existence správce. Správce je oprávněn osobní údaje předat k
naplněni účelu 2pracováni osobních údajů dalším osobám, zejména společnosti KIA MOTORS CZECH spol. s.r,o., se sídlem V oblouku 128, 252 43
Čestl'ce, IČ 49703188 a autorizovaným zástupcům KIA, jej'chž seznam je uveden na internetových stránkách www k'amotors cz.
Kupující má za podmínek stzínovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů právo na přistup k osobnIm údajům, a právo žádat
vysvětlení, blokování, doplněnI, opravu nebo likvidaci osobních údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobnlch údajů. Poskytnuti osobních údajů
je dobrovolné.
Podpisem této objednávky kupujÍcÍ souhlasÍ s tím, aby společnost kia MOTORS CZECH spol. s.r.o. zpracovávala jako správce osobní údaje zákazníka v
rozsahu titul, jméno, přQmení, adresa, telefon, adresa elektronické pošty za shora uvedený podmínek též za účelem nabízenI obchodu a služeb a za
účelem průzkumu spokojenosti zákazníká a nákupního chování,
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SQuh|asÍm s poskytováním osobních údajů za účelem nabÍzenÍ obchodu a služeb: Ano Ne
' ŕ "

SouhlasÍm s poskytovánh osobních údajů za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků a nákupního chováni: Ano Ne

Právnľ vztahy mezi stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu. Změny smlouvy je moŽné provést pouze na základě dohody smMvnich stran a formou písemného dodatku, tímto způsobem budou řešeny l
dohody q změně vybaveni vozu. .,
obě strany prohlašujÍ, že si text smlouvy přečetly, rozumí mu a odpovídá jejich svobodné vůli a je celým a úplným vyjádřCnľm jejich vůle ohledně " "
smluvního vmhu zde upraveného, tvoří kompletnÍ smluvní ujednánl, žádná vedlejší čí souvisejÍcÍ smlouvou neupravená ujednáni v této věci mezi ,
stranami neexistují, což svým podpisem stvrzují.

Dek|arované hodnoty spotřeby paliva a emisi v dQkumentaci vozidla odpovÍdajÍ vozidlu, tak jak bylo vyrobeno, bez dodatečně montovaného přIslušensM
a doplňků. Toto dodatečně montované přislušensM a doplňky může hodnoty spotřeby a emisí negativně ovlivnit. PřlslušensM může být na vůz
instalováno až po registraci vozidla na přisiušném dopravním úřadě,

Termh dodání
ď

M&o: Hustopeče
Datum : 20.08.2019
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podpis prodávai/á"ho

5.9.2019

kub Skotnar

, -Emin zámek1mčvkoNá wµniuce
, 9mkw 2?5; 671 67 Htušovmy nádjevišovkou
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