
KuPNí SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU /'”\ 
závazná objednávka nového vozu čís.1403 

1. Účastníci 

ø \

ı 
A. 

ŠKODA 

Prodávající Kupující 
Autodružstvo Podbabská, Město Tábor 
Pøa Pzťankøu 217/1 \ žıžkøvø nám. 2/2 
160 00 Praha 6 39001 Tábor 
ıć 48030325. Dıć 48030325 
Česká Spøřiľêlnñ Praha

ıč 00253014, DIČ CZ00253014
n 

Na základě nabídky 
130189/v.1 S platností do 25.11.2019 

2. Předmět smlouvy
I 

Značka Barva 
skødz KSKSGE, Sťřihrná Tnngsťøn, ınrz černá _ 
Model VIN 
E-Citigo Style 36,8 kWh Baterie ElektromotOr1° 
Kóu nınóøın Kønıiflø (ć..Røı‹.aıD) 
NE14E2 801854. 2019, 260 

Kombinovaná hodnota spotřeby a C02 

3. Cenová zvláštní ujednání 

Popis Cena bez DPH Cena s DPH 

Základní model 
E-Citigo Style 36,8 kWh Baterie EIektromOtor1° 355 289,00 Kč 429 899,69 Kč 

Výbava ze sériové produkce výrobce 
K5 K5 Stříbrná Tungsten 9 008,00 Kč 10 899,68 Kč 

Doplňková výbava na ıàklıdě dodatečné objednávky 
1ST073674 Zimní kompletní kola 14" - 4 ks 6157,02 Kč 7 449,99 Kč 

Předání vozu v místě plnění 2 479,34 Kč 3 000,00 Kč 

Povinná výbava 0,00 KČ 0,00 Kč 

Slevy 
Vyrovnání cen - -0,30 Kč -0,36 Kč 

Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav: -0,30 Kč -0,36 Kč 

Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev) 372 933,06 Kč 451 249,00 Kč 

Aułodruìsiivo Podbabská„ Pod Palłankou 217/'I, 160 00, Praha 6,
IČ 48030325, DIČ 48030325, Zaps.v Obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dnvložka 797V případě 
nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý den. stránka 1 z 4
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Celková korekce ceny (splátky, protiúčet apod.) 0,00 Kč 
záıøhz 7_%____ __“_____j _ ,____j_ ,_ ___ V__„__j____`____, 0,00 Kč 

4. Zálohy na kupní cenu 
Záloha 
0,00 Kč

\ 

5. Dodací lhůta 
Předpokládaný termin dodání

_ 

06.04.2020 

6. Jiná ujednání 
Jiná ujednání 

Poznámka 
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k 
vozidlu jsou platné pro vozidlo ŠKODA v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové výroby. Jakékoliv použití 
příslušenství či doplňkové výbavy či montáž takového příslušenství či doplňkové výbavy do/na vozidlo ŠKODA může ovlivnit 
hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k vozidlu. 

Doplňující informace k vozidlu: 

Elektromotor 
1° převodovka pro elektrický pohon 
Záruka 8 let/ 160 000 km na vysokonapěťové baterie 
Standardně dodávaný kabel na Zásuvku 230V 
Standardně dodávaný kabel pro Wallbox / veřejnou dobiječku 
Dojezdová vzdálenost na jedno nabití 252-253 km dle WLTP 
Počet dveří: S 

IĹš.l!.âD.ì.L€.DID2$1 

1. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen S právem l povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, 
poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu Z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 
odst. 5 Listiny základních práv a svobod. 

2. Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 
poskytovat otevřené informace oi jeho nakládání S obecním majetkem směrem k veřejnosti. 
3. Informace O Zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu 
(Zižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

4. Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 
1 zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru 
smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro 
tento případ se smluvní strany dohodly, že Správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a 
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

Autodruˇutvo Podbıbská„ Pod Patankou 217/1,160 OO, Praha 6,  
IČ 48030325, DIC 48030325, Zaps.v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dnvložka 797V případě 
nedodržení splatnosti účtujeme úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den. stránka 2 z 4
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ŠKODA 
7. Všeobecné podmínky 
Zákazník potvrzuje, že byl seznámen S obsahem informačního memoranda O zpracování osobních údajů pro prodej vozu a 
poskytování poprodejních služeb. Vezměte prosim na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého 
(C02) uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro vozidlo ŠKODA v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové 
výroby. Jakékoliv použití příslušenství či doplňkové výbavy či montáž takového příslušenství či doplňkové výbavy do/na 
vozidlo ŠKODA může ovlivnit hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k 
vozidlu. Zákazník potvrzuje, že se ke dni koupě/prodeje vozidla seznámil S aktuálními hodnotami spotřeby paliva a hodnotami 
emisí C02 uvedených v katalogu vozů a/nebo v online konfigurátoru vozidel ŠKODA, veřejně přístupných na internetových 
stránkách výrobce. 
PRODEJNÍ PODMÍNKY: . 

Platba předem nebo Záloha se započítává na celkovou cenu vozidla. Celkovou kupní cenu vozidla Zaplatí 
objédnatel při převzetí vozidla V hotovosti, nebo převodem na účet dodavatele před převzetím vozidla. Bez 
úhrady kupní ceny nebude vozidlo vydáno. Vozidlo se stává vlastnictvím objednatele, až úhradou celé kupní 
ceny, vyjma případů úvěrových nebo Ieasingových smluv. 

Prodávající má právo od smlouvy odstoupit v případě, pokud kupující nepřevezme vozidlo ve lhůtě 60 dnů 
od odeslání výzvy převzetí. V takovém případě uhradí kupující odstupné ve výši 15 °/0 Z celkové ceny 
vozidla. 

PŘIJETÍ NABÍDKY KUPUJÍCÍM: 
Kupující tuto nabídku prodávajícího přijímá a její přijetí potvrzuje podpisem na této listině. 

Kupující potvrzuje, že byl seznámen s vlastnostmi kupovaného vozu ve Smluveném provedení 
vyráběném podle Zadání kupujícího a s pravidly pro jeho používání včetně specifických pravidel pro provoz 
vozu S filtrem pevných částic. 

,,VeZměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené 
v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro vozidlo SKODA V konfigurací, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové 
výroby. Jakékoliv příslušenství, či doplňkové výbavy, či montáž takového příslušenství, či doplňkové výbavy 
do/ na vozidlo SKODA může ovlivnit hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) 
uvedené v dokumentaci k vozidlu". 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (zákøn č. 101/2002 sh.) 
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava 
Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, jako správcem osobních údajů nebo právnickýmí osobami smluvně 
pověřenými správcem ke Zpracování osobních údajů za účelem nabízení produktu a služeb značky ŠKODA, 
zajišťování spokojenosti zákazníků a za účelem pruzkumu trhu. Souhlas se zpracováním výše uvedených 
údajů a S využitím mého elektronického kontaktu (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., O některých 
službách informační společnosti) poskytuji dobrovolně, a to na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že 
poskytnuté údaje jsou pravdivé. 
Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt údajů má v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O 
ochranně osobních údajů, ve Znění pozdějších předpisů právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i 

právo na likvidaci osobních údajů. 

Autodruìstvo Podbıbská,, Pod Patankou 217/1, 160 00, Praha 6,
IČ 48030325. DIC 48030325, Zaps.v obch.rejStřll‹u vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr.vložka 797V případě 
nedodržení splatností účtujeme úrok ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý den. Stránka 3 z 4
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ŠKODA 
8. Souhrn 

(8694) 
Celkem 372 933,06 Kč 

Dohodnutá záloha celkem 0,00 Kč 
'"'\ Předpokládaný termin dodání ` 

06.04.2020 Rozdíl (doplatek/přeplatek) 372 933,06 Kč 

Datum vytištění + DPH 78 315,94 Kč 
11. 11. 2019 9:07:56 

Cena oelkem po odečteni záloh 451 249,00 Kč

Podpis a razítko prodávajícího Datum a podpis kupujícího 
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Če5ké republiky H Q Kf ia S' š* U P.: Sm' 

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na 
základě rozhodnutí ministra životního prostředí, Rozhodnutí č. 00101921 O poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR". 

WWW.mZp.CZ a WWvv.SfZQ.cZ 

Aurodıuistvo Podbabski„ Pod Paťankou 217/1,160 00, Praha 6, 
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