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KUPNI' SMLouvA

n.v

(I. Smluvní strany
1. zdravøhıická záchranná služba zlínského Inıie, přimerøuuxøvø nábřeží 434,zıín

2818038

Á

F219004

X

IČ/Rč: 62182137

jako pmdávąiícízastuupen na záklađěplne' mou'

RADEK DURĎA AuTo s.r.0.

Lesy soukaı s.r.o.

Pecháčkova 129, 688 01, Uherský Brod

Komuhev 84

provozovna : Vizovická 442

569 93 Komuhev

760 01 Zlín - Příluky

IČ;

03019161

DIČ:

CZO3019161

a

IČ/ČOP: 03661717

DIČ:

C203661717

Krajský Soud v Brně, C 83208

(jako Prvdávąiíﬁ?

ú'akø kupující)

II Předmět Smlouvy
Předmětem smlouvy je koupě vozidla:

T0vární Značka: Volkswagen Transporter užitkové 2,5
Druh vozidla:
Užitková
Čı's.karoserie:
WV3ZZZ71Z9X013536

Číslo motoru:
Číslo TP:

UD 627455

Barva vozidla:
Tachometr:

bílá
262 545 Km

Reg.zn.:

329 4378

DO DTOVOZUI

12/2009

s příslušenstvím, uvedeným v Záznamu o technickém stavu vozidla, který je nedílnou Součástí této kupní smlouvy.

IIIKupní cena
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně ve výši
Zaplacená záloha
Služby a doplňky celkem
Celkem k úhradě
slovy:
Tato cena je splatná při předání vozidla.

169 900,00 Kč

169 900,00 Kč
stošedesátdevěttisícdevětset Kč

IVDStamí ujednání, přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy je Záznam o technickém stavu vozidla č.
Vozidlo má platné STK do

02.01.2020

S vozidlem byly předány

kPřed podpisem této smlouvy byla vykonána Zkušební jízda v délce

Í

2518038
2 klíče.

5 km-

j

Tenba doklad nahrazuje po dobu 30 dnů ode dne »stavení tedmiakýprůkaz ăíslo: UD 627455

ì

V. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu ojeté motorové vozidlo podle čl. I, a to ve stavu, lak jak je popsán v Záznamu o
prohlídce technického stavu vozidla, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že na vozidle uvedeném v čl. I
neváznou žádná práva nebo Závazky trˇetích stran a není Si vědom žádných technických závad a nedostatků na vozidle než těch, které
jsou uvedeny v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla. [Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem prodávaného vozidla /

Prodávající prodává vozidlo podle čl. I. na základě komisionářské smlouvy uzavřené s vlastníkem vozidla.]

VI. Kupující vozidlo uvedené v čl. I kupuje Za dohodnutou kupní cenu a prohlašuje, že se Seznámil osobní prohlídkou S technickým
Stavem vozidla a Souvisejícími doklady.

VII. Vlastnické právo k Shora uvedenému vozidlu přejde Z prodávajícího na kupujícího až po (i) zaplacení kupní oeny a (ii) převzetí
vozidla. K převzetí vozidla kupujícím dojde po Zaplacení kupní ceny podle čl. V., a to na adrese RADEK DURĎA AUTO, Vizovická 442, 760
01, Zlín, tel: 736 627 172.

VIII. Prodávající a kupující prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že ji neuzavřeli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Pokud tato smlouva neﬂanoví jinak, ň'dí se práva a povinnosti smluvních Su'an občanským zákoníkem.

IX. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou Shejnopisech, jeden obdrží kupující, jeden prodávající.

ženami: QURĎA AUTO S.r.0.
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X. Prodávající doporučuje kupujícímu důkladnou technickou kontrolu automobilu, provedení oprav Základních technických agregátů jako
motoru, převodovky, brzd, chladiče a jiných. Kupující bere též na vědomí, že kupuje automobil Od prodávajícího za cenu nižší, než-li je
cena obvyklá na trhu s ojetými vozy a že rozdíl mezi cenou obvyklou a oenou, Za níž automobil kupuje, pokrývá budoucí možné náklady
na opravu automobilu. Kupující podpisem této kupní Smlouvy bere na vědomí a prohlašuje, že byl výslovně upozorněn na možný

špatný technický Stav automobilu a že je mu známo, že u automobilu lze s určitostí předpokládat, že tento automobil může mít
podstatné vady, Zejména Z důvodů jeho předchozího nadměrného opotřebení a použití, které si kupující musí případně prověřit a
odstranit sám na své vlastní náklady. Kupující podpisem této kupní smlouvy potvnuje, že automobil mu byl prodávajícím řádně předán a
že si ověřil funkčnost veškerých předávaných klíčů od vozidla a jeho příslušenství a že tyto Shledal plně funkčními.

„Wax ršuıšĎA AUTO 5m.
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