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rI. Smluvní strany x
1. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, pří,Peroutkovo nábřeží 434,2Iín IČ/RČ: 62182137

jakoprodávąfíđzastoupen na äldaděplné mod

RADEK DuııĎA AUTO s.r.n. Pomocí seIoLER s.r.ø.
Pecháčkova 129, 688 01, Uherský Brod 28. října 52
provozovna : Vizovické 442 742 83 Klimkovice
760 01 zıín - Příıuky a IČJČOP: 27830853
IČ: 03019161 DIČ: CZZ7830853
DIČ: (203019161
Krajský soud v Bmê, c 83208

(iakOPMđÉV-ifl'lfl (ia/WWW
II Předmět Smlouvy

Předmětem smlouvy je koupě vozidla:
Tovární mačka: Volkswagen Transporter užitkové 2,5
Druh vozidla: Užitková s DPH Čís.karoserie: WV32ZZ7JZQX016651 Reg.zn.: 319 4381
Číslo motoru: Barva vozidla; bílá DO provozu: 12/2009
Číslo TP: UD 627019 Tachometr: 207 512 Km
s pñ'slušenstvím, 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 259 900,00 Kč včemě 21,0% DPH
Zaplacená Záloha
Služby a doplňky celkem
Celkem k úhradě 259 900,00 Kč
slovy: dvěstěpadesátdevětlı'sícdevëtset Kč
Tato cena je spiauıá při předání vozidla.

IVpslalní ujednání, přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy je záznam o technickém stavu vozidla č. 2518040
Vozidlo má platné STK do 03.01.2020 S vozidlem byly předány 2 klíče.
E podpisem této smlouvy byla vykonána mšdnní jízda v délce 5 km. J
C renm døıdøánaıınzıđøpøđøbusađnđndedne vysmvenimniáýprúınz črsıø: uD 627019 )

V. Prodávající touto Smlouvou prodává kupujícímu ojeté motorové vozidlo podle čl. I, a to ve stavu, tak jak je popsán v Záznamu o
prohlídce technického stavu vozidla, který tvoñ' nedílnou součást této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že na vozidle uvedeném v čl. I
neváznou žádná práva nebo závazky třeh'ch 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 vlashıíkem 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. Vlasmické právo k shora uvedenému vozidlu přejde Z prodávajícího na kupujícího až po (i) zaplacení kupní ceny a (ii) převzetí
vozidla. K převzetí vozidla kupujícím dojde po zaplacení kupní ceny podle čl. V., a to na adrese RADEK DURDA AUTO, Vizovická 442, 760
01, Zlı'n, tel: 736 627 172.

VIH. 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 nestanoví jinak, ñ'dí se práva a povinnosti Smluvních sh'an občanským zákoníkem.

D(. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden obdrží kupující, jeden prodávající. z"
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X. Prodávající doporučuje kupujícímu důkladnou technickou kontrolu automobilu, provedení oprav Základních technických agregátů jako
motoru, převodovky, bızd, chladiče a jiných. Kupující bere též na vědomí, že kupuje automobil od prodávajícího za cenu nižší, než-li je
cena obvyklá na trhu S ojetýml vozy a že rozdíl mezi cenou obvyklou a oenou, Za nñ automobil kupuje, pokrývá budoucí možné náldady
na opravu automobilu. Kupující podpisem této kupní smlouvy bere na vědomí a prohlašuje, že byl výslovně upozorněn na možný
špatný technid<ý 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 použifi, které si kupující musí případně prověřit a
odstranit sa'm na své vlastní náklady. Kupující podpisem této kupní smlouvy potvrzuje, 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.

JIL
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Ěı
TECHNICKÝ sTAv vozIDLA

mmřmzz Příloha č.1ˇ ˇ
760 oı zlín - Příluky elm 627 172 Ke 5m|°UVe C- 2518040

Reg.zn.: 329 4381 Tovární Značka: Volkswagen Transporter užitkové 2,5 VIN: wvazzznzsxoıofisı

äšügrľgvgvzuedeníızızooo Druh vozidla: užitková s DPH výkon motoru: 128 kW Motor:
Tachomeh': 207512 Spotřeba l/100km: 10 V nádrži: Olej:

Druh paliva: nafia Garance:

MOtOl': Původní E] Hlučný [Š NIŽŠI' VÝKOI'I Doporučená kontrola

Stav: Dobrý E] únik oleje Rozv.řemen:Doporučen Výměna:

Výfuk: Původní E] Zvýš. hlučnost |:] Nutná výměna Doponlöená kontrola

Spojka: Původní E] Prokluzuje [l Hlučnê ložisko Doporučená kontrola

Převodovka: Manuální [I Hlučná [1 únik oleje Doporučená kontrola
chladsyst.: ohlemêe [I Nuíná kontrola lnlsmíy Doporučená kontrole

Rozvodovka: Původní [I Hıučıá |:| únik oleje Doporučená kontrola
Akumulátor: Původní [j Pooprovš [1 Nefunkční Doporučená kontrola
Náp- Přední: Původní [z] Vůle uložení E] Poškození Doporučená kontrola
'aVY Zadní: Původní Iz] vůle uložení [1 Poškození Doporuená kontrola

zdy: Původní [I Nuíná oprava [1 Sniúčinnoer Doporučená kontrola
`Řuční brzda: Úönná Obložení: Kapalina: Červená

Řízení: Původní [1 zvýšená vole I] Funk závada Doporučená koneoıe
Karoserie: Původní |:| Opravovaná [j Poškozené Doporučená kontrola
Koroze: Povrchová EI Koloze nosných částí Doporučená kontrola

Rám: Původní I] Zjevná závada Doporuůná kontrola
Leksarve: Původní [zl ooèrky II] Podıýře Doponnčená kontrole
EIektlDinSt.: Dobrá E] Nutná oprava E] NeúčNnějšı'psv. Doporučená kontrola

Přístdäka: Původní [_] Poškozené Doporučená kontrola

čalounění: Bez poíznhlí |___] Zjevnê poomvè závady Doporučená konírole

Pneumatiky: Letní E] Protektory Doporučená kontrola

Ra'fl‹y: Plechové II] Vizuálně poškozené Doporučená kontrola

Tlumiče: snížená úânosl: Topení: snížena účinosı: Klimatizace: Snížená úñnost

Nářadí: Bäné
BJ zxairom E Ass E euoorádío IE' coprehráveč [š] oenrráı dálkový E oenınflnlzenívkání

Iz] el. přední okna E el. zrcátka E Imotılllzér EI kllmatlzaoe EI manuální převodovka EI mlhovky

năsčtzvitelný volant,otáčkoměr,palubnl' počítač,plní 'EURO III',pohon 4x4,posilovač ˇn'zení,repro,stabilizaoe podvozku (ESP),výškově nastavitelné sedadlo

I'I l

Příslušenství:

Poznámka: Nefiınkăıı'veqty/ámr.

Prohlášení majitele:
Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji,že jsem
nezalajiKa) žádné vady, vlastnosti, poškození a zásahy do
technického Slavu, které by měly vliv na technický stav vozidla

_ ůgsxc.
l _“'J

a tím i na jeho cenu.

V Zlín - Příluky `
podpis prodávajícího

ˇa" ä

Prohlášení kupujícího:
Potvrzuji převze'd vozidla a prohlašuji, že S jeho technickým
stavem jsem byl Seznámen včetně Zkušební jízdy,že tyto
skutečnosti beru na vědomí a že akceptuji Smnovenou prodejní
Cenu .

V Zlin - Příluky
podpis kupujícího

no programem flnny TEAS (lšzlín
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