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Smluvní strany Skladové číslo OV21_00Š4JOO

A) Prodávající 3) Kupující zakaz“ - °

Firrna (jméno) : Auto Tichý s.r.o. Firma Statutární město Ostrava

KONCESIONÁŘ (jmeno) :

Adresa : Rudná 32 Adresa : Prokešovo náměstí 1803I8

703 00 Ostrava - Vídtovlce 729 30 OSTRAVA

IČ I RC: 25390121 DIČ : C225390121 IČ : 00845451 DIČ : 0200845451

Zápis v o.r.: n. Ohří-380 Bankýčet -_

zastoupená: Funkce: Starosta Zastoupené-. Lumlr Bahr

Vydaná faktura číslo : 221190091

§1) Předmětný automobil

Značka a model : PEUGEOT BOXER Ill RZ:

Výbava ITyp : [ minibus TP I OTP č. :

Obsah I Výkon : ccm I C.katoserie :

Motor I převod. : DW10FUD FA ! Manuální Barva :

První registrace: 27.01.2016 Čmotoru :   
  Dohodnutá prodejnícena (vč.DPH 21%)_ Stav tachometru [km]: 154163

  

2) Prodávající touto smlouvou a za podrnlnek v ní dohodnutých prodává kupujícímuvýše uvedený automobil a kupující tento automobil za dohodnutých

podmínek kupuje.

Bližší určení prodávaného automobilur jeho vybavení a stav jsou uvedeny v technické příloze která je součástí této smlouvy. kupující ji spolu se

smlouvou převzal a její obsah výslovné potvrzuje.

Prodávající prohlašuje. že vozidla je v jeho výlučném vkastnictví. není zatíženo zástavním právem . není předmětem leasingové smlouvy ani není

zatíženo jinými právními povinnostmi a prodávající je oprávněn jako vlastník toto vozidlo prodat. Kupující za výše dohodnutou cenu kupní kupuje a do

svého vlastnictví příjmá

3) Kupní oenu uvedenou v §1 se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu :

a) na jeho účet číslo ................ vedený u .............

K zaplacení podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího

b) v hotovosti v den převzetí vozidla

4) Zaplacenírn kupní ceny je kupující oprávněn vozldlo převzít. Zaplacením a převzetím vozidla, tak jak je uvedeno shora. se stává kupující jeho

vlastníkem & přechází na něj nebezpečí škody na prodané veci.

5)

1) Kupující prohlašuje. že bere na vědomí. že se jedná o použité vozidlo a prodávající proto NEODPOVÍDA za vady odpovídající míře používání nebo

opotřebení, které má na vozidlo při převzetí kupujícím.

2) Kupující sí vozidlo řádné prohlédl. seznámil se s jeho technickým stavem a přejímá jej v tom stavu. který je uveden v protokolu o předání vozidla.

3) Kupující souhlasně s prodávajícím prohlašuje. že vozidlo odpovídá stavu. který je popsán v příloze této kupní smlouvy

4) Posouzení kvality prodávaného vozidla bylo provedeno společnou prohlídkou kupujícího a prodávajícího. Kupující uskutečnil s vozidlem zkušební

jízdu.

§6) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí být písemnou formou. Obě strany si smlouvu přečetly. s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují

svými podpisy.

  

   V : Ostrava

 

Podpis prodávajícího Podpis kupujícího
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