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Návrh na uzavření kupní smlouvy l smlouva číslo (variabilní symbol): 1002.621.202

Dobrý den,

děkujeme za Váš zájem o koupi níže uvedeného motorového vozidla. Tímto Vám Činíme návrh na

uzavření kupní smlouvy na základě které na Vás, jako na kupujícího, bude převedeno vlastnické

právo k níže uvedenému vozidlu a to bezprostředně poté, co dojde k ukončení nájemní smlouvy a za

podmínky úhrady kupní ceny vozidla.

Platba:

Úhradu kupní ceny proveďte, prosím, převodem na bankovní účet číslo 115-6766970227/0100 s

variabilním symbolem odpovídajícím číslu smlouvy (viz výše, pouze čísla bez teček), a to tak, aby

platba byla připsána na daný účet nejpozději v den ukončení nájmu, zároveň však ne dříve než 7 dní

před tímto datem.

Níže uvedená cena je konečná, nezahrnuje však v sobě poplatek za evidenční kontrolu, popřípadě

technickou prohlídku na žádost zákazníka.

Uzavření kupní smlouvy:

Úhrada kupní ceny je považována za akceptaci / přijetí našeho návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Zároveň je vyjádřením Vašeho souhlasu se všemi podmínkami prodeje tak, jak jsou uvedeny v tomto

návrhu. Kupní smlouva je tak uzavřena okamžikem připsání kupní ceny na výše uvedený účet.

Registrace l Pojištění:
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla podáváme na základě Vašeho zmocnění my a

rovněž provádíme další úkony potřebné k zajištění registrace nového vlastníka vozidla v registru

silničních vozidel. K provedení těchto úkonů jste jako kupující povinen nám poskytnout potřebnou

součinnost. Zejména se zavazujete nám zaslat nejpozději do 3 dní 0d uzavření smlouvy plnou moc s

Vaším úředně ověřeným podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem, na základě které bude

společnost ARVAL CZ s.r.o. oprávněna učinit všechny úkony spojené s provedením změny registrace

vozidla v registru silničních vozidel.
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Dále se zavazujete Ve stejné lhůtě nám zaslat zelenou kartu vydanou Vám podle zákona o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla prokazující, že jste zajistili povinné pojištění vozidla. Rovněž tak se

zavazujete zaslat nám protokol o evidenční kontrole vozidla na STK, který musí být vystavený po
datu úhrady vozidla. V případě, že tyto povinnosti nesplníte a společnosti ARVAL CZ s.r.0. v důsledku
tohoto vznikne povinnost k zaplacení pokuty čí k náhradě újmy, jste povinen nám veškeré tyto
náklady či újmu nahradit. V návaznosti na uzavření kupní smlouvy Vám zašleme zaúčtovací fakturu /
daňový doklad. Budou-li předchozí podmínky splněny, k převodu vlastnického práva dochází ke dni
následujícímu po dní ukončení nájmu.

Vzhledem ke skutečnosti, že vozidlojiž užíváte, nebezpečí škody na vozidle, nebezpečí nahodilé
zkázy a náhlého zhoršení technického stavu vozidla na Vás přechází spolu s přechodem vlastnického
práva.

Záruka, opravy a údržba:

Uzavřením kupní smlouvy způsobem uvedeným výše zároveň potvrzujete, žejste vozidlo, které jepředmětem této smlouvy. dlouhodobě před uzavřením této smlouvy užíval, a to s ohledem na svůjsmluvní vztah s původním nájemcem daného vozidla. Jste tak osobou, která dokonale zná stav
vozidla a jeho příslušenství, včetně všech jeho vad, zjevných či skrytých, míry opotřebení, užitnýchvlastností atd. Berete tak na vědomí a souhlasíte s tim, že z povahy Vašeho postavení a věci
nebudete uplatňovat práva a nároky z vad vozidla. Vozidlo tak kupujete ve stavu, v jakém se nachází
ke dni převzetí vozidla s vědomím, že se jedná o vozidlo ojeté, opotřebované úměrně stáří a ujetýmkilometrům a s vadami. Ve smyslu § 2168 občanského zákoníku souhlasíte se sjednánim zkrácení
zákonné lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, existovala-li by vůbec taková práva. na 12 měsícůod převzetí vozidla.

Ode dne uzavření kupní smlouvy jsou všechny opravy a nebo údržba prováděny na Váš účet. D0
přechodu vlastnického práva nelze na vozidle žádné opravy, úpravy či údržbu provádět, a to bez
našeho výslovného souhlasu.

Pří odkupu vozidla zaměstnancem našeho klienta platí, že je jeho součástí i stávající uskladněná
druha&#39; sada sezónních pneumatik, avšak pokud spíňují podminky dle obecně závazného právníhopředpisu, zejména zákona č. 361/2000 sb. V opačném případě nárok na ně zaniká bez náhrady(budou, nebo byly zlikvidovány).
Platí však podmínka, že je nutno vyzvednout pneumatiky z úschovy do dvou týdnů od zakoupenívozidla.

Předmět kupní smlouvy:

 3AN8158 Kia cee&#39;d &#39;1.4 Comfort 5d

[Datum první registrace : 7.8.2013
Císlo karoserie (VIN) : U5YHM511ADL067390
Odhadovaný stav tachometru : 55 000 KM
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V případě prodeje do EU registrovanému plátci DPH, jedná se o plnění dle § 64 odst. 1 Zákona o
DPH.
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Pokud máte jakékoliv dotazy, nevá

e-mailem na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S pozdravem,

ARVAL CZ
X

X
XX

Vaše kontaktní osoba: XXXXXX XXXX

hejte nás kontaktovat na telefonním čísle XXXX XXX XXX XXX nebo



 


