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jššfljt 5,5,“ Smlouva 0 koupı referentskeho vozidla 
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ıtlavřerıá pod/e § 2079 a nás/. :álťzma č. 89/20/2 S17., ıžbčaus/‹e'ho :úkmıílfu ıı:avř€rıá níže uvedeného dne, 
nıěsíctž ťı ro/tu mezi.“ 

1) BSAuto Praha s.r.O. 
l)OPRAVı\ˇÍ PODNIK MĚST 

se sídlem Praha, Za Opravnou lS6/l, PSČ: l5000 

ł 

UŠERCĹ A JÁBLQNCE .\'z^\D NISGU. 3›S. 

IČO; 01462725 
DiČzCZ‹›ı4ó2725 zz-nızxiız , 1 Q -01- 2017 
na strane jedné, dále jen prodťívajıcı' ,W 7 
jedrıžıjící zástupce společnosti: Jakub Šrumper Č_ J-_3 ________^ Ř JŠ /v , /L 

/I 

3 Počet příloh: 4/ 

IČO: 47311975 
DIČ: CZ47311975 
jedna/'ícı' osoba mi základě plné moci.“ jlng. Lubos Wojnar

l kontaktní osoba: I 
lng. Luboš Wejnar 

xídlo (vč.PSČ).` j 
Liberec III-Jeřáb, Mrštíkova 850/3 

FAX; 
I 

- vnnzz/I.-I 603 438 ó23 

øvmailflj weínar@dom|i.cZ 
na straně druhé, dále jen "ku[ıujı'cí" 

S D/ečnúsız 
I 

Dopravní Ťdnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

kill." 
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Čıánøá- I 

Předmět koupě 
Prodávající prohlašuje, žeje výlučným vlastníkem osobního automobilu: 

Značka a model: Opel Zafira Tourer Cosnm 1.6 CDTÍ [ 

ŠPZI 5AP 8517 
Číslo karoserie: W(ILPE9E35GII20242 kod motoru: diesel 1.6 CDTI MT6 I00kW 
Barva: modrá metalická D0 provozu: 26.7.2016 

Domontáže, opravy: 
(v ceně vozu) - 

Domontáže, opravy: 
(pıfløenć Knpnjiøinx)

ˇ 

Zpúsolflìnaucovnni: převodem 

Čıánøh 2 

Kupující prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírájako podnikatel a že koupě se týká jeho podnikatelské činnosti. 
Prodávající touto Smlouvou kupujícímu prodáváva výše specifikované vozidlo, převádí na něj vlastnické právo k tomuto vozidlu 

8 kupující toto vozidlo od prodávajícího přebírá Za cenu dohodnutou v čl. 3.l.toto vozidlo od prodávajícího bez výhrad kupuje. 

Čıánøk 3 
Kupní cena 

Strany smlouvy se dohodly na kupní ceně vc výši 559 422,00 Kč. 

Kupující se zavazuje zaplatit zálohu ve výši Z Kč. 
Zálohaje splatná V hotovosti nebo na účet prodávajícího v den uvedený na vystavene faktuře. 

95'* Př 

3. 3. Kupní cerıu vozidlaje kupující povínnen Zaplatit prodávajícímu nejpozději v den předání vozidla kupujícímu. 
Pokud vozidlo hradí finanční Společnost, postupuje se dle Sınlouvy o spolupráci S touto společností. 

Článek 4 
Výhrada vlastnictví 

Strany Sc dohodly, že vlastnictví prodávaného vozidla přechází na kupujícího úplným zaplaceníın kupní ceny.VlaStnictví 
prodávaného vozu přejde na kupujícího také v případě, kdy kupující uzavře na toto vozidlo "Smlouvu o půjčce na úhradu kupní 

ceny motorového vozidla" S financující společností, a to k datu, kdy nabude tato Smlouva účinnosti.



ČI/inak 5 

Nebezpečí ztráty, poškození, nebo zničení čijine' škody na vozidle nese kupující od okaınžikujeho přev7etí od prodávajícího. 

včetně převzetí klíčů od vozidla, které vlastní, vybavení vozidla a potřebných dokladů. 

cˇhžnøı‹ ó 

6. 1. Kupující prohlašuje, že prodávané vozidlo má všechny vlastnosti, které požaduje, a které si výslovně vymínil. .le 
seznámen se stavem prodávaného ojetého vozu. Kupující kupuje vozidlo tak, jak stojí a leží. 

6' 2' Kupující prohlašuje, že si vozidlo osobně prohlédl, učinil zkušebníjízdu v potřebném rozsahu, seznámil se S vynaložením 

patřičné odborné péče podrobně po všech technických i právních stránkách sjeho stavem, neshledal Žádne' vady, ktere' by 

bránily vjeho řádne'n`ı užívání a v tomto stavu jej kupuje. Přitom kupující přihlćdl zvláště ke skutečnosti. že prodávané 

vozidlo je staršího data výroby a bylo používané, stav tachometru ke dni podpisu teto smlouvy činí: 

7645 km 

5_ 3_ Prodávající výslovně prohlašuje, že předmčt koupčjc prosty' práv třetích osob, nepochází Z trestne' činnosti, není 

předmětem pátrání. byl v každém státě z_jeho provozu řádně odhlášen a dále prohlašuje. že do identífikačníeh znaků 
předmětu koupě nebylo ke dni předání předmětu koupě zasahováno s výjimkou zákonem stanovených zásahů. Pro případ 

že by se výše uvedené prohlášení prodávajícího ukázalojako nepravdivé, odpovídá prodávající kupujícímu za vzniklou 

škodu u kupující je V takovem případě rovněž oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy. 

Člríııek 7 

Do okamžiku přechodu vlastnickeˇho práva na kupujícího je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit V takovéın případě 
se zavazuje vrátit prodávajícímu vozidlo bez zbytečného odkladu nepoškozené prodávajícímu vzniká právo pažadovat 
pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

7. 2. Možnost odstoupit od smlouvy dle ěl. 7. 1. kupující Ztrácí v případějakebokoliv poškození. zničení či ztráty vozidla, 

nedolıodnou-li se Strany jinak. 
7. 3. Nepřevezmedi kupující vozidlo specilikovane v čl. l do 15 dnů od výzvy k převzetí. je povinnen zaplatit prodávajícímu 

pokutu ve výši 20.000,- Kč. Prodávajícíje současně oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7.1. 

7-4- Smluvní strany se dohodly, že kupující nıůže v souladu S ust. § 2168 občanského zákoníku uplatnit práva z odpovědnosti 
prodávajícího za vady do 24 měsíců ode dne první registrace vo7n. 

Čıánøk 8 

Vztahy neupravene touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanskcˇho Zákoníku V platném Znění. 
Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou Stejnopiseeh, z nichž každá ze smluvních stran obdrží pojednom. 
Tuto smlouvu lze Změnit nebo zrušit pouze písemnou formou. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany tímto prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly. že sjejím obsahem souhlasí a že je projevem jej ich 
svobodné a prave' vůle. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla Sepsáná v tísni za nápaditě nevy'lıodnyclı podmínek. Na 
důkaz této skutečnosti pak připojuji svoje vlastnoruční podpisy. 
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Poznámky: 

j 

v‹›zídlo S odpočtem DPH 

V Praze dne l6.leden 2017 

Podpisy smluvních stran: 
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