




5. Převod vlastnického práva. Na základě dohody Smluvních stran přejde vlastnické 
právo kVozidlu na Kupujícího účinností této Smlouvy. Nebude-li v den podpisu připsána 
kupní cena na účtu Prodávajícího, přejde vlastnické právo kVozidlu na Kupujícího až 
v okamžiku jeho zaplacení. 

6. Předání Vozidla Kupujícímu. Prodávající se zavazuje předat Vozidlo Kupujícímu po 
podpisu této Smlouvy. 

Prodávající předá Kupujícímu spolu s Vozidlem klíče náležející k Vozidlu, technický průkaz, 
osvědčení o technickém průkazu, popřípadě další věci a doklady, blíže specifikované 
V předávacím protokole, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Převzetím Vozidla 
přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci, včetně sankcí a pokut, které mohou být 
uděleny v souvislosti s provozem Vozidla. 

7. Změna jména vlastníka Vozidla v příslušné evidenci motorových vozidel. Smluvní 
strany se dohodly, že si vzájemně poskytnou součinnost potřebnou ke změně osoby 
vlastníka Vozidla v Registru silničních vozidel. Kupující tímto uděluje výslovný souhlas, aby 
jeho osobní údaje zjištěné při identifikaci dle této Smlouvy, byly použity také v řízení o 
změně osoby vlastníka Vozidla V Registru silničních vozidel. 

Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 8 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je povinen 
podat žádost 
O zápis změny vlastníka automobilu do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického 
práva. Za nesplnění této povinnosti zákon stanovuje pokutu až do výše 50.000,- Kč. 
Vznikne-li Prodávajícímu vtéto souvislosti jakákoliv škoda, odpovídá za ni zcela 
Prodávajícímu Kupující. 

8. Odpovědnost za vady. 

8.1 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady způsobené v důsledku fyzického stárnutí 
jednotlivých částí Vozidla, za vady, způsobené v důsledku opotřebení či zásahem 
Kupujícího či třetích osob a ani za vady, které se vyskytnout na Vozidle po podpisu této 
smlou\/y. Jedná-li se však o vadu vzniklou později, kterou způsobil Prodávající porušením 
své povinnost nebo by byla jeho odpovědnost dána zjiného důvodu, pak smluvní strany 
výslovně ujednávají, že lze uplatnit práva z vadného plnění nejpozději do šesti měsíců po 
přechodu nebezpečí škod na věci. 

8.2 Kupující prohlašuje, že se seznámil S technickým průkazem a osobní prohlídkou s 
technickým stavem Vozidla, že mu byla umožněna zkušební jízda a neshledal na něm 
žádné závady, které by neodpovídaly jeho stáří a počtu ujetých kilometrů, a tedy že jej do 
svého vlastnictví, takjak stojí a leží, za dohodnutou kupní cenu přijímá. 

9. Závěrečná ustanovení. 
ıvı ı ıı v v v ıııı 9.1 Prohlasenı Kupujícího. Prodavajıcı prohlasuje, ze pri uzavıranı teto m ouvy vystupuje 

jako podnikatel vrámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého 
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