
Kupní smlouva 
Prodávající Číslo smlouvy: 

Louda Auto a.s. 0121S05426 
Choťánky 166 

29001 Poděbrady Kupujlcí: 

IČ: 46358714 Tel.: 325 600 700 Město Holice 

DIČ: CZ699002678 Fax: 325 600 707 Holubova 1 

Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. 53401 Holice 

Číslo účtu: 5688506001/5500 

zaps. v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ/RČ: 00273571 Email: 
oddíl B, vložka 19975, dne 30.9.1992 DiČ: CZ00273571 Mobil: 605 265 600 

Předmět smlouvy 

Obj. číslo Název Sazba DPH Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Modell Barva! Stalldardll{ výbava Interiér: BL černo-šedý 

NJ53N5 FABIA COM AMB TS 81/1.0 M6F 21 ,00 % 293305,79 61 594,21 354900,00 

K4K4 Modrá Energy 

Doplňky výrobce 

PJJ Kola z lehké slitiny "VIGO" 7J x 16" - 4 21,00 % 4380,17 919,83 5300,00 

PJA Rezevní kolo ocelové (neplnohodnotné), s 21,00 % 0,00 0,00 0,00 

PSO Soundpaket "Škoda Surround" se 6 reprod. 21,00 % 1 652,89 347,11 2000,00 

9S5 "MAXI DOT" 21,00 % 3 305,79 694,21 4 000,00 

8X7 Signalizace poklesu hladiny náplně ostřikovačů 21,00 % 330,58 69,42 400,00 

Slevá cílová skupina 21 ,00 % -55 123,97 -11 576,03 -66700,00 

Celkem vKč 247851,25 52048,75 299900,00 

internet: www.louda.cz telefony: prodej originálnlch dilů : 325402950 service mobil: 605296 648 

e-mail: prodejskodapce@louda.cz prodej nových vozů: 325402101 servis: 325402903 
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Kupní smlouva 
Způsob úhrady kupní ceny 
KUlmjlcf zaphlll zálohu ve výši 0.00 Ke, fl 10 v hotovosli. nebo na úDel prodáVllllcího, klerý j l! uveden v úvodu této smlouvy, do . Pokud bude zllplncenf zálohy 

realizovano bankovním j)revódem nu l>rodávaj fcl ho, je za plnčnllllto povillnostl kupujlcím pOvažován den, ve kterém byln pi'íslll~ná Mstka pfips{lIlfl no účet 
prodt\ vlljlclho. V prípadě nezaplucenl sjednont\ zillohy y dohodnulčl1l terminu.!\: prodúvnjlcr Oprťlvllčn od lélO kupili smlouvy OdSlOUpil. Zb)lvajlcl část kupní ceny včetně 
pfi l)adného z\'Ýsenl ve smyslu nlže uvedeného ujednáni zaplatl kupujlclnejpozději při pfevzetl vozid lo. 

Kupní cena vozldlajestanovenll na základč ceníku platného v den uzav!'enl smlouvy. Provede-Ii výrobce vozidla v době mezi uzavtenhn kupnl smlouvy fl smluveným 
termínem dodl'mí zvýšcnl kupnl ceny pfedmělného vozidla, zvyšuje se celková smluvená cena vozidlu o stejnou částku. Ke zvýšeni oelkov!! kupnl ceny vozidla dojde 
rovněž v pripad~, kdy česká vláda nebo některý zjejích pfls lllšných státních orgánů ptijme obecně ZÍlv<lznú právn! opatřeni, vedoucí nupf. ke zvýŠeni celnlch sazeb, daní 
apod. Dojde-li ke zv$'šenl celkové smluvené ceny vozidla o vIce jak 5%, má kupujícl právo od smlouvy odstoupil, a to oznámen lm doručeným prodávlljlcíl11U do deseti 
dn ll ode dnc, kdy hyl prodllvajícím o 7.výšení ceny vyrozuměn . 

PFedání a převzetí vozidla 
Předběžný lennin doch'tnl vQzidlnjc 15.03 .2020. Dojde-Ii k překročení této dodací IhOly II vOzidel se sénovou výbavou o 4 týdny a u vozidel se zvTášlnl výbavou o 8 
lydnll, mil kupující právo od kupní smluuvy odstoupil a prodévnjícl povinnost vrátit zaplllcenou zálohu . Kupujlcl odstupuje od smlouvy Oznámením doručeným 
prouávajíchllu do desetI dno ode dnu, kdy došlo k výše specifikovanému pfekroče n í dodacl íhúty. Prodávaj íc l vyrozum l kupujfclho o termiliu n mí S lě prevzeli vozidla. 
Kllpujícl je povinell pfevzit vozídJo ve lln)tě 21 dm) ode dne, kdy 11111 bylo toto vyrozuměni doručeno . 

Smluvnl slrony se mohou doh dnout nn prodloužení této lMly. Nepfevczme-Jj vSuk kupujfcl vozidlo ani v takto prodloužené Ihút~, má prodáVlljíci pr(lvo od smlouvy 
odstollpil. V !!lkovém pl'ípadějo kupujicl povincn zaplatil prodávajíclmu smlUVili pOkutu ve výši 10% z celkové konečné ceny vozidla. NiLrok n8 náhradu jiné škody tím 
není c1otčc l l . Smluvní pokutfl bude započtena se z,uplucenou zálohou, prlpadný rozdll vypoté.dají účastníci do 10 dnO ode dne odstoupeni od sm louvy. 

Odstoupení od smlouvy, sankce 
Prodávající je oprávněn od sm louvy odstoupit v následujlcích případech : 1) nezaplacení zálohy na kupní cenu; 2) nezaplacení zbytku kupní ceny; 3) nepřevzetí vozidla 
kupujícím ve stanovené lhůtě. 

Kupující je opn\vněn od smlouvy odstoupit v následujlcich pHpBdech : I) dojde-lí ke zvýšeni kupní celly O vlec jak 5 % opťoti Jl llVodně sjednané kupni ceně ; 2) bez 
uvedení dCtvodu do 30 dnů od zaphlcenl zálohy na kupnl cenu, II to za předpokladu. že zaplatí odstupné ve výšl 10 % z celkové kupní ceny, přičemž odstupne se nll 
zaplticenou zalohu na kupní cenu započítává. ÚčinnoSl odstoupeni nastává zl1placenlm odstllpného, rcsp. zélpočtcnlm odstupného no zaplacenou zálohu na kupni cenu. 

Odstoupení od smlouvy musí být ve všech případech písemné a doručené druhé smluvní straně do LO dnů ode dne, kdy dojde k udalosti rozhodné pro odstoupení od 
smlouvy nebo kdy se strana, která od smlouvy odstupuje o rozhodné událostí dozvi. 

Záruční podmínky 
Pint I lIk l\lll I ni všeobecné zÍlrllčnl podmínky importéra/výrobce. Prod!ivojlcí prohlašuje, že spoltebn pBliva uvedená uvedenÁ v technickém pnlknzu, je technickým 
pmal11etrcl1l vozidla zjišt~l1ýl11 v umělém prostředí za konstantn lch podmínek. PFi provozu vozidla nu pozemních komunikacích muže býl skUlečnti spotřeba paliva vyšší, 
7.eJmeno vlivem zpllsobllj lzdy, povětrnostních podmlnek, llžfvilním klimatizace a dalš!ch spotřebiČli apod. Vys~! spotřeba není vadou vozidlu. pokud ncni 
autorizovanymi testy prokázán opak. 

Výhrada vlastnictví 
Vozidlo zůst {wn do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastníctví prodávajíclho. Kupujíc! se musí zdržet takového zacházení s vozidlem, které by mohlo ohrozit výhradu 
vlastnictví prodávajícího, zej ména uzavřít kupní smlouvu s jiným subjektem, jeJ ím'. předmětem prodeje je vozidlo, které je ve výhradním vlastnictví prodávajícího. 

Rozvazovací podmínka 
mluvní slrflny se dohodly, ~c v pl'lpadC. i.c se kupující po IIzavtení kupní smlouvy rozhodne fínancovat pofízení vozidla prostřednictvím leasingové společnos ti , pozbude 

lulo s llll()lIVa u?avfenlm lellslngové mlollvy účinnosti. Kupujlcí souh lasl s tim. aby v takovém případe byla záloha zaplacená kupujícím na kupní cenu vozidla použita na 
úhradu kupní eeny sjednnl1~ mezi prodav~lci1l1 a leasingovou spolcCnoslí. 

Odpočet DPH 
Kupuj!c! si je vMOnl skutečnoSli , že pfi nákupu vozidla pro jeho podnikatelské účely a uplatnění vrácení DPH je konečný odpočet DPH závislý na zjištění příslušného 
tlnančního úřadu. Prodclvf\ilcí kupujíclml1 "'ll vrácení DPH neodpovida. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 
Pokud provede výrobce ode dne uzavření kupní smlouvy do dne dodání předmětného vozidla nepodstatné konstrukční změny nebo barevné odchylky na vozidle, 
neopravľlují tyto změny kupujícího k odstoupení od smlouvy. 

V souladu se zák. Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajú tímto kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobnich údajů uvedenych v kupní sm louvě 
spolccnosti Louda Aulo a.s., se sld lem Choťánky 166,290 01 Poděbrady a ímportérovi ,mačky jakožto sprúvcúll1 fl zpracovntelClm osohnlch údnjú, a lO po dobu 10 let od 
ud~le ni souh lasu za účelemnubldky produk l ů B služcb, jako~ i za účelem šfren! obchodnícll sd~ lení elektronickými prosttedky dle zůk . Č . 48012004 Sb. o některých 
službflch informačnf spol.:čnos t i , Kupujfcl bere na vědomI, "-e má prtivo na informaci o zpracovaní svých osobních údlljiJ, právo na opravu osobnich údajů, jakož. i dalši 
práva slUnovenÍl v * 21 zákona no ochranu osobnlch lltlajů. Tento souhhls je dobrovolný II lze jej kdykoli bezplatně odmltnoUln!l emlli lové adrese spnivce uvedené v 
zÉlhlllv! této smlouvy. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Tato smlouva se řldí platným právním fádem České republiky. 

Tato smlouva mllže být měněna pouze písemnymi čislovanými dodatky. 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že nebyla uzavřena v rozporu s ust. § 1796 zák. Č . 89/2012 Sb., obč. zákoníku. 

internet: www.louda.cz telefony: prodej originálních dHú: 325402950 service mobil: 605296 648 

e-mail: prodejskodapce@louda.cz prodej nových vozú: 325402 101 servis: 325402903 
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LCiZ...D8 

Číslo komise: 

, Prodejce: 

'LITlJ 

Vyskočil Jaroslav 

Předběžný termín dodání: 15.03.2020 

Místo: pobočka: Hradecká 555 
530 09 Pardubice 

Tel.: 325 402 101 

Mobil: 601 311 062 

Email: martina.blazkova@louda.cz 

SKODA 

internet: www.louda.cz telefony: 

Kupní smlouva 

Datum: 4,2.2020 

Podpis kupujícího 

prodej originálních dllů: 325402950 service mobil: 605296648 

e-mail: prodejskodapce@louda.cz prodej nových vozu: 325402101 servis: 325402903 
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