
Kupní Smlouva 

Smluvní Strany: 

Jméno a příjmení: 
bytem: 
RČ: 
dále jen ,,prodávající”,

8 

Město Pacov 
se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
jednající: Tomáš Kocour - místostarosta 
právní forma: 801 - obec 
IČ; 24 7 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 565 455 111 
E-mail' 
web: opacov.cZ 
dále jen ,,kupující", 

Společně též jako ,,smluvní strany" 

uzavřely dne 14.11.2019 Za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní smlouvu: 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je níže uvedený motocykl sněžný skútr: 

Tovární značka: TAJGA Typ: ST 500 D (CT 500 LI) 
Rok výroby: Číslo TP: - 

Výrobní číslo rámu: C 12000003 SPZ: - 

Výrobní číslo motoru: 00247 11 01 Barva: černá 

včetně příslušenství, které tvoří stopař a saně (dále jen motocykl) 

Článek II. 
Práva a povinnosti prodávajícího 

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného motocyklu, nebo byl 
kprodeji motocyklu Zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji 
tohoto motocyklu bránily. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy 
žádné závady na motocyklu, a ani žádné nezamlčel.



Článek lll. 
Práva a povinnosti kupujícího 

Kupující se na základě této Smlouvy zavazuje výše uvedený motocykl od prodávajícího převzít 
do Svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Kupující prohlašuje, že 
je seznámen S technickým stavem motocyklu včetně technické dokumentace, a bere na 
vědomí technický stav motocyklu a jeho event. vady tak, jak je popsáno blíže v záznamu o 
technickém stavu motocyklu a že si je vědom, že kupuje motocykl již užívaný. 

Článek IV. 
Kupní cena 

Prodávající prodává kupujícímu motocykl uvedený v čl. 1, za vzájemně sjednanou kupní cenu 
ve výši 76 500,-Kč. Kupní cena bude zaplacena kupujícím hotově při podpisu této smlouvy. 
Podpis prodávajícího pod touto smlouvou je zároveň potvrzením o převzetí výše uvedené 
částky. 

Článek V. 
Platnost smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

Ustanovení neupravená touto Smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, Zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění. Změny a 

doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody 
obou smluvních stran. 
Tato Smlouva Se uzavírá ve třech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží jedno a 

jedno bude použito pro převod vozidla na úřadě. 
Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, S obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

/ 
,. /2 

M. // 
V Chlumku dne .............. .L ....... ._ 

podpis prodávajícího 
I ı ı ı


