
DODATEK č.1
kekupnísndouvěč. zedne11.5.2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

]
1. Kupující: , 'VODARNA PLZEN a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddílu B, vložka 574

adresa: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: C225205625
Zastoupený: generálním ředitelem

Zástupce pověřenýjednáním ve věcech
a) smluvních: generální ředitel
b) technických:

2. Prodávající: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddílu C, vložka 12939

se sídlem: Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5
IČO: 47124652
DIČ: CZ47124652
týká se: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod Plzeň

- Lochotín

umístění: Podnikatelská 1 101/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň

zastoupen: vedoucím odštěpného
závodu

tento

dodatek & 1

I.

1. Dne 11. 5. 2021 uzavřeli účastnící tohoto dodatku kupní smlouvu (dálejen „Smlouva“), čímž
se prodávající zavázal dodat 1 kus nového referentského vozidla ŠKODA FABIA COMBI
TOUR ACTIVE 1,0 TSl 70 kW 5-stup. mech a kupující se zavázal, že předmět koupě
převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. S ohledem na oficiální prohlášení firmy Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., odštěpný závod
Plzeň - Lochotín z května 2021, se smluvní strany dohodly na zrušení požadované výbavy
WPI — Simply Clever paket smezipodlahou zdůvodu vyčerpání zásob dílu ve výrobním
závodě.

3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 11. odst. 2 písm. a) a 4 Smlouvy ruší a
nahrazuje tímto zněním vč. přílohy č. 1:
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“2. Specifikace dodávky aprací:

a) Předmětem této smlouvy je dodávkajednoho kusu nového osobního vozidla ŠKODA FABIA
C OMBI TOUR AC TIVE 1,0 TSI 70 kW 5—stup. mech, v technickém provedení a výbavě, blíže
specifikované v cenové nabídce č. 88NC001806 ze dne 13. 7. 2021, která tvoří nedílnou
.mučás! této smlouvy jako její Příloha č. ] . Standardní (sériová) výbava dodávaného vozidla je
uvedena Výbavové stupně FABIA C OMBI TOUR: Škoda FABIA MR2021 ze dne 19. 4, 2021 ,
která tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží a související dodávky a práce za kupní cenu
222. 644, 63 Kč bez DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

LTento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží kupujícímu a jedno
(l) obdrží prodávající.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a
svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy
stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru kupující.

Přílohy:
Příloha č. 1 _ cenová nabídka č. 88NC001806 ze dne 13. 7. 2021

v Plznidne')_1417-1011 vPlznidne 21-07—2021

VODÁRNA PLZENa.s. Porschr , spol. s r.o.,
odštěpný závod Plzeň - Lochotín

generální ředitel vedoucí odštěpného závodu
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PORSCHE
PLZEN

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA Škoda

Nabídka od společnosti: Porsche |nterAuto CZ spol. s r.o., 0.2. Plzeň Lochotín
Prozákazníka: VODÁRNA PLZEN a.s., Mobil: Mail:
Číslo nabídky: 88NC001806 ze dne 13.07.2021 splatností do 27.07.2021, IDkonfigurace C788VUVV

Při pozdějším projevu vůle zákazníka uzavřít na vozidlo specifikované v této nezávazné cenové nabídce
smlouvu nemůže společnost Porsche Inter Auto CZspol. s r.o.dostupnostvozidla garantovat.
Tato nezávazná cenová nabídka není nabídkou ve smyslu 5 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Základní specifikace Vašeho vozu

Model:

FABIA COM TOUR ACT TS 70/1.0 MSF

Kód modelu: Komise:

NJ52M4

Barva:

K4K4, modrá královská, Interier: Černý

Cenová speclflkace Vašeho vozu Cena bez DPH Cena s DPH

Osobní votldlo ze sériové produkce výrobce

FABIA COMBI TOUR ACTIVE 1,0 TSI 70 kW 5-stup. me

Výbavy dodávaná s vozidlem

K4K4 Modrá Energy

WPS Paket interiér

PW1 Mlhovépřední světlomety

PK3 Zvýšený podvozek

PJB Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné),sad

92V Bluetooth + ovládání telefonu na displej

UG1 Asistent rozjezdu do kopce

Celková ceníková cena Vašeho vozu (mezisoučet)

Slevy

Sleva Porsche Plzeň

Celková sleva

Celková cena Vašeho vozu po slevě (mezisoučet)

Doplňková výbava na základě dodatečné oblednávky zákazníka

Přislušenství

Gumové koberce př.+zad

Gumový koberec do kufru

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 0.1. Plzeň Lochotín
Gerská 2037/37, 323 00 Plzeň— Lochotín

IČ47124652.DIC0247124652
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Příslušenství

Povinná výbava vč. žárovek Kč

Celková sleva Kč

Cena celkem za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev) 222 644,63 Kč 269 400,00 Kč

DPH 46 755,37 Kč
Haléřové vyrovnání 0,00 Kč 0,00 Kč

Celková cena vozidla vč. DPH 269 400,00 Kč 269 400,00 Kč

Kontakt

Nabídku vyslavll

Telefon: Mobil: Mail:

Pro Iákaznlka

VODÁRNA PLZEN a.s., Malostranská, 31768 Plzeň,
Malostranská, 31768 Plzeň

IČ 25205625, DIČ C225205625

, Mobil: Mail:

Předpokládaný termín dodání

14-16 týdnů od objednání

Více Informací

Poznámka

Tato nezávazná cenová nabídka není nabídkou ve smyslu 5 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ale jedná se o invitatio ad offerendum, Projevem vůle zákazníka uzavřít za podmínek uvedených v této
nezávazné cenové nabídce kupní smlouvu na vozidlo nevznikámezi společností Porsche Inter Auto CZ spol. s r.
o. a zákazníkem závazkový vztah, ani povinnost společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o. vozidlo
zákazníkovi za podmínek uvedených v této nezávazné cenové nabídce prodat. Společnost Porsche Inter Auto
CZ spol. s r.o. informuje zákazníka, že údaje uvedené v této cenové nabídce mají pouze informativní charakter a
údaje uvedené v návrhu kupní smíouvy na vozidlo (např. výbava vozidla) se tak mohou od této nezávazné
cenové nabídky lišit.

Porsche Inter Auto cz spol. s r.o., o.z. Plleň Lochotín

Gerská 2037/37, 323 00 Plzeň—Lochotín

IČ47124552,mcCZ47124652
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