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Typ l Model: Osobní l BKYNP41L-LMTGDW - Proace City Verso NG19 - Long 5D - 1.2T 130 - 8 AT
Barva: EEU - Silver Beige
SFX: Family 7 Life (WH)
Karoserie: PU - 5 dv.
interiér: FY/F7 - Brown - Toyota Exclusive
Příslušenství automobilu (doplňky)

01. Paket sedadel 7
02. textilní koberce sada
03. povinná 'bava vozidla

ll. KUPNĹCENA - ·'."''.
Bez DPH DPH SDPH

Cena automobilu:
Sleva:
Cena pň'slušenství:
Celková kupní cena: 506 611,56KČ 106 388,43KČ 612 999,99KČ
' Sjednaná celková kupní cena zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši dle sazby daně platné ke dni uzavření této kupní smlouvy. Bude-li
na základě zákona nutno uplatnit daň vjiné výši, zejména v dŮsledku změny sazby daně po uzavření této kupní smlouvy, změní se
automaticky kupní cena o vzniklý rozdíl ve výši daně.
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Záloha na kupnícenu: 30 000,00KČ
Tuto zálohu a případné další zálohy kupující uhradí převodem na účet prodávajícího s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo
této smlouvy, příp. v hotovosti v sídle prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy.
l lV. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DODÁNÍ: 02/202Ž LE '"-""

Automobil bude kupujícímu odevzdán až po úplném zaplacení kupní ceny.
\j případě financování automobilu pomocí leasingu nebo úvěru, bude automobil odevzdán až po řádném uzavření a schváleni leasingové
nebo úvěrové smlouvy dle pravidel poskytovatele těchto finančních produktŮ.

V. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO .-,:·" _L~' '"

Kupující prohlašuje, že automobil nekupuje za účelem jeho dalšího prodeje jako nového a nepoužitého.

Kupující prohlašuje, Že byl prodávajícím seznámen se Všeobecnými podmínkami prodeje automobilů značky TOYOTA, které tvoří
nedílnou součást této smlouvy, a s těmito podmínkami výslovně souhlasí, což stvrzuje svým podpisem. Budou-li Všeobecné podmínky v
rozporu s touto kupní smlouvou, mají ustanoveni této kupní smlouvy přednost.

VII.Ĺ D " O
Pokud kuDující neuhradí zálohu dle článku Ill. prodávajícímu nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy, je prodávající oprávněn od
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,této smlouvy odstoupit.

Vlil. OCHRANA ZÁKAZNICKÝCH DAT

Kupující podpisen'i této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s Informačním oznámením o zpracování osobních údajů, které je uveřejněno
na www.toyota.cz.

lX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ,',;

V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny déle než 30 dní, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit
smluvní pokutu ve výši stanovené zálohy; tím není dotčeno právo prodávajícího na úplnou náhradu škody vedle a nad rámec smluvní
pokuty. - , , , .
Pokud prodávající od této smlouvy odstoupí, je oprávněn svoji pohledávku spočívající v nároku na smluvní pokutu započíst vůči nároku"
kupujícího na vrácení zálohy.
Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo prodávájícího na zaplacení smluvní pokuty, ani právo prodávajícího svoji pohledávku
spočívající v nároku na smluvní pokutu započíst vůči pohledávce kupujícího na vrácení zálohy.

Termín dodání 02/2022
Praha 9, dne 02.11.2021
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