
KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU

závazná objednávka nového vozu čís.11159

1. Účastníci

Prodávající Kupující

AUTOTRIO PRAHA sro Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3
15300 Praha
+420 234 128 280
elpodatelna@praha16.eu
IČ 00241598, DIČ CZ00241598

Ul. Vzpoury 3
143 00 PRAHA 4 - Modřany
IČ 64939464, DIČ 64939464

Na základě nabídky

113770/v.2 s platností do 27.03.2020

Kód modelu Komise (Č.,Rok,BID)

NE14E2

Model VIN

CITIGOe iV STYLE 36,8 kWh Baterie 61 kW 1-stup. automat.

G2G2GE, Červená Tornado, Int: ČernáŠkoda
BarvaZnačka

2. Předmět smlouvy

3. Cenová zvláštní ujednání

Cena s DPHCena bez DPHPopis

Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2

396 612 KčCITIGOe iV STYLE 36,8 kWh Baterie 61 kW 1-stup. automat. 479 900 Kč

1 653 KčMobilita Plus 2 000 KčYA1

6 281 KčServis Standard 5 let nebo 60 000 km 7 600 KčYN1

5 207 KčČervená Tornado 6 300 KčG2G2

-54 497 KčSleva AUTOTRIO -65 941 Kč

555 KčGumové koberce 671 Kč

401 KčPovinná výbava - vesta, lékárna, trojúhelník 485 Kč

431 015 Kč356 212 Kč

Záloha 0 Kč

-65 941 Kč-54 497 KčCelková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav:

4. Zálohy na kupní cenu
Záloha

0 Kč

Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev)
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Předpokládaný termín dodání

5. Dodací lhůta

6. Jiná ujednání
Jiná ujednání

Poznámka

7. Všeobecné podmínky

Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s obsahem informačního memoranda o zpracování osobních údajů pro prodej vozu a
poskytování poprodejních služeb. Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého
(CO2) 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 (CO2) uvedené v dokumentaci k
vozidlu. Zákazník potvrzuje, že se ke dni koupě/prodeje vozidla seznámil s aktuálními hodnotami spotřeby paliva a hodnotami
emisí CO2 uvedených v katalogu vozů a/nebo v online konfigurátoru vozidel ŠKODA, veřejně přístupných na internetových
stránkách výrobce.
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Kupující při sjednání této smlouvy složil zálohu ve výši: viz záloha. Vlastnictví, nebo držení automobilu 
přejde na kupujícího v okamžiku: zaplacení celé kupní ceny, nebo vyřízením leasingové, úvěrové smlouvy a 
zaplacením akontace popř.1.splátky.

V případě neodebrání výše objednaného vozu propadá 100% složené zálohy ve prospěch prodávajícího, 
minimálně však 10% z ceny vozu. Kupující s těmito podmínkami souhlasí. Podmínky prodeje jsou v souladu 
s platným občanským zákoníkem.
V případě operativního leasingu, dále jen OL, bude záloha v plné výši vrácena do 7 pracovních dní po 
řádném převzetí OL a vozu.

Obecný souhlas se zpracováním osobních údajů:
1. Klient souhlasí s tím, aby Společnost zpracovávala veškeré jeho informace a osobní údaje, včetně 
rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Společnosti, nebo které byly
Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících 
úkonů oprávněně získány od třetích osob.
2. Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly zpracovávány, 
shromažďovány a uchovávány za účelem
(i) jednání a vyřízení žádosti Klienta o poskytnutí financování,
(ii) posouzení, zda vstoupit do jednání o smluvním vztahu s Klientem, zejména za účelem získání informací o 
bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta, nutných pro
posouzení žádosti Klienta,
(iii) jednání ve věci uzavření Smlouvy,
(iv) plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu,
(v) nabízení doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou (pojištění, servisní služby, asistenční služby, 
atd.) Klientovi, jednání o uzavření smluv o doplňkových službách a
plnění práv a povinností při poskytování doplňkových služeb,
(vi) dalšího nabízení obchodu a služeb Klientovi,
(vii) ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti.
3. Klient souhlasí, aby Společnost při shromažďování údajů o jeho sobě uskutečnila dotazy na úvěrové 
registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o
majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění použila pro ověření 
bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na
základě zjištěných informací ověřila správnost údajů poskytnutých Klientem.
4. Klient souhlasí, aby Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě pořídila také fotokopii dokladu 
totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu,
cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti 
identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude
Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů 
Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta
Klient souhlasí, aby Společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené 
na dokladu totožnosti.

Tato nabídka je založena na konfiguraci vozidla č. C6Q44JJE. Detailní informace o této konfiguraci naleznete v
CarConfiguratoru na stránkách ŠKODA AUTO.
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8. Souhrn

28.02.2021
Předpokládaný termín dodání

Vystavil

Podpis a razítko prodávajícího Datum a podpis kupujícího

Cena celkem po odečtení záloh 431 015 Kč

+ DPH 74 803 Kč

Rozdíl (doplatek/přeplatek) 356 212 Kč

Dohodnutá záloha celkem 0 Kč

356 212 KčCelkem

Datum vytištění
29.03.2020 11:34:24
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