
 

           f.7.5.0. 
 KUPNÍ  SMLOUVA  č. 340/1/2021/005 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění  

 

Prodávající     Auto SAS s.r.o.  provozovna: Rychnovská 577 

   Ke Dvoru 780/10    517 01 Solnice 

   160 00 Praha 6 – Vokovice  

   IČO:       49679139         

   DIČ: CZ 49679139  

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, odd. C, vl. 21617 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu:  19-8578980267/0100 

Zastoupený:  Mgr. Hanou Folkmanovou, jednatelkou společnosti 
 

 

 

Kupující:  Technické služby Lanškroun, s.r.o. 

   Nádražní 33 

   Žichlínské Předměstí 

   563 01 Lanškroun 

   IČO:        25951459                                 

   DIČ: CZ699003828        

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17173   

Zastoupený:   Ing. Miroslavem Keprtou, jednatelem společnosti 

                                     

 

 
 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené zboží včetně 

příslušenství a dokladů, které se ke zboží vztahují, a převést na kupujícího vlastnické právo 

k předmětnému zboží. Kupující se toto zboží zavazuje převzít a zaplatit za něj prodávajícímu 

kupní cenu. 

 

Předmětem dodání je:  

 

 1 ks starší vozidlo Piaggio Porter Maxi sklápěč  
viz cenová nabídka: LUK_ Piaggio Maxi_0106 ze dne 1.6.2021   

            VIN: xxxxxxxxxxxxxx, rok výroby: 2012, počet km: 36 100 km, barva bílá 

 

 dále jen zboží. 

 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu spolu se zbožím následující doklady a dokumentaci: 

  *  Předávací protokol 

            *  Návod k použití vozíku (Uživatelská příručka) 

 

 



 

II. 

Dodání zboží 

Místem plnění je provozovna firmy prodávajícího, Rychnovská 577, 517 01 Solnice.  

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději 30.6.2021. 

Současně s převzetím zboží bude toto uvedeno do provozu a bude zaškolena jeho obsluha.  

Náklady na dopravu hradí kupující. 

 

Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího až dnem, kdy budou naplněny obě následující 

skutečnosti:  

-  dojde k úplnému uhrazení kupní ceny 

-  dojde k převzetí zboží kupujícím / přepravcem.  

Do této doby je zboží vlastnictvím prodávajícího a kupující není oprávněn umožnit jakékoliv 

třetí osobě užívání zboží ani zboží jakýmkoliv způsobem zcizit (prodat, darovat, směnit).  

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku předání zboží   

kupujícímu při převzetí zboží v provozovně kupujícího. 

 

 

 

III. 

Kupní cena 

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně ve výši:  

xxxxxxxx,- Kč + DPH 21 %, tj. xxxxxxx,- Kč. 

Celkem kupní cena: xxxxxxxx,- Kč,  
tj. slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu následujícím způsobem: 

 xxxxxxxx,- Kč na základě vystavené faktury – daňového dokladu - splatnost  

14 dní po dodání zboží. 
V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny je kupující povinen zaplatit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Smluvní pokutu je 

kupující povinen uhradit na základě faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dní od 

jejího vystavení. Prodávající je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v částce přesahující smluvní pokutu.  

 

 

 

IV. 

Záruka 

Prodávající poskytuje na starší vozidlo Piaggio Porter záruku v trvání 6 měsíců na provedené 

opravy, viz. předávací protokol Auto SAS s.r.o. Záruční lhůta počne běžet dnem převzetí 

zboží kupujícím. 

Za záruční vadu se nepovažuje vada způsobená:  

* živelnými pohromami 

* přepravou a skladováním  

* nesprávným, nedovoleným nebo nedbalým zacházením a zásahem neoprávněných osob 

bez písemného souhlasu prodávajícího, včetně výměny části zboží  

* nedodržením základní předepsané údržby, uvedené v Návodu na obsluhu a údržbu 

* instalací zboží provedenou jinou osobou než prodávajícím nebo osobou jím zmocněnou 

* úmyslným poškozením zboží  

* běžným opotřebením.  



 

  
Kupující ztrácí veškerá práva ze záruky, pokud nedodrží povinnost provádět servisní 

prohlídky v intervalu uvedeném v záručních podmínkách. Servisní prohlídky je oprávněn 

provádět pouze prodávající. 

 

Vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, 

co je zjistil nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit při prohlídce zboží, nejpozději však 

do 7 dní od převzetí zboží. Oznámení o vadách musí obsahovat popis vady nebo přesné 

určení, jak se vada projevuje. 

                                                                          

 

 

                                                                        V. 

Odstoupení od smlouvy 

Prodávající je v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím oprávněn od smlouvy 

odstoupit. Podstatným porušením smlouvy kupujícím se rozumí zejména prodlení kupujícího 

s placením kupní ceny o více než 21 dní. 

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno kupujícímu. 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.  

 

 

 

 

VI. 

Ostatní ujednání 

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z této smlouvy a právní následky s ní 

související se řídí českým právem. V otázkách, které nejsou výslovně upraveny touto 

smlouvou, se tedy budou smluvní strany řídit zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

jakož i dalšími právními předpisy platnými v České republice.  

Pro případ sporu v otázkách, které vyplývají z této smlouvy nebo s ní souvisí, dohodly se 

smluvní strany na tom, že takový spor budou řešit především smírnou cestou. 

Jestliže některé ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným, zůstává platnost ostatních 

ujednání smlouvy nedotčena. Je ujednáno, že neplatné ustanovení nahradí strany ustanovením 

novým, které bude v souladu s platným právem a bude co nejvíce sledovat původní úmysl 

smluvních stran. 

Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z  nichž každá ze stran obdrží po jednom. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a že tato smlouva je 

projevem jejich svobodné a pravé vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne………………………….         

  

 

……………………………………….  ………………………………………… 

            za prodávajícího                                               za kupujícího 

        Mgr. Hana Folkmanová                                                    Ing. Miroslav Keprta                    

    jednatelka společnosti Auto SAS s.r.o.                jednatel společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o. 

                                                                  


