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Kupující

El. reditel@pms-spk.cz
Mobil: +420 720 993 189 DIČ: CZ65138163

IČ: 65138163

Dodavatel
CARTec motor, s.r.o.
Mariánské nám. 5

617 00 Brno

Bankovní spojení: 7321010287/0100 Komerční banka, a.s.

Společnost je registrována u Krajského soudu v Brně  oddíl C, vložka
35796.

El. adresa:
Telefon:

prodej@cartec.cz
+420 545 233 556

IČ:
DIČ:

25583719
CZ25583719

IBAN: CZ9101000000007321010287
SWIFT: KOMBCZPP

Podniky města Šumperka a.s.

787 01 Šumperk
Slovanská 255/21

Číslo: O22A0028

    561 983,47 Kč

Předmět dodávky

21,00 %JIB15N1     680 000,00 Kč

    561 983,47 Kč     680 000,00 KčModel + barva + nadstandardní výbava

Sazba DPH Cena s DPHCena bez DPH

Jimny 1,5 VVT N1 AllGrip

Číslo karoserie: JSAHJB74B00109984 Číslo klíče: L3174
ZZC Solid Jungle Green

Interiér:  / Tmavá látka Převodovka: Manuální

Doplňky prodejce:
Prodloužená záruka o 2 roky / do 150 000 Km3456       6 550,00 Kč      5 413,22 Kč21,00 %

Gumové rohože pro řidiče a spolujezdce5678       1 500,00 Kč      1 239,67 Kč21,00 %

Tažné zařízení 13Pin8789      21 000,00 Kč     17 355,37 Kč21,00 %

Ochranný kryt diferenciálu P + Z9635      21 000,00 Kč     17 355,37 Kč21,00 %

Kompletní zimní sada pneu a plechových disků3265      40 800,00 Kč     33 719,01 Kč21,00 %

     90 850,00 Kč     75 082,64 KčMezisoučet

    770 850,00 KčCena vozu celkem     637 066,11 Kč

Kupující a Dodavatel a všichni společně dále jen jako "Smluvní strany" nebo jen "Strany" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. §
2079 a násl., ve spojení s ust. § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "obč. zák.") tuto kupní smlouvu (dále
jen "Smlouva")

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele odevzdat Kupujícímu vozidlo specifikované jako předmět dodávky v této Smlouvě a příloze č. 1 této
Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen "Vozidlo") a převést na Kupujícího výlučné a nezatížené vlastnické právo k Vozidlu, a tomu
odpovídající závazek Kupujícího převzít Vozidlo ve lhůtách dle této Smlouvy a zaplatit Dodavateli kupní cenu dle článků II. této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že je přípustná odchylka od objednaného provedení Vozidla. Vozidlo se považuje za řádně dodané (předané) v souladu se
Smlouvou, jedná-li se o změnu nebo odchylku zatěžující kupujícího v přiměřené míře, která má nepatrný a věcně opodstatněný charakter (drobná změna
sériového provedení ve formě či konstrukci a/nebo nepatrné barevné odchylky), a tato změna nebo odchylka nemá za následek daňové nebo pojistné
změny v neprospěch kupujícího.

Článek II.
    Kupní cena a výbava Vozidla

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Vozidla včetně DPH činí: 770 850,- Kč (dále jen "Kupní cena") a sestává z(e):
a) cena vozidla vč. příplatkové výbavy: 637 066,- Kč bez DPH
b) DPH ve výši 21%: 133 784,- Kč  
c) záloha Kupní ceny: 0 Kč (dále jen "Záloha")
d) doplatek Kupní ceny: 770 850,- Kč (dále jen "Doplatek").

V ceně je zahrnuta sleva a výbava viz. nabídka č. C22A0047/1, která je přílohou č.1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že Kupujícím zvolená příplatková výbava specifikovaná v příloze č. 1 této Smlouvy nahrazuje sériovou výbavu (i
pokud to není u jednotlivých položek výslovně uvedeno).
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3. Kupující se zavazuje zaplatit Zálohu popř. celou kupní cenu do 21 dnů na základě obdržení faktury v hotovosti nebo na Účet Dodavatele,
4. Kupní cenu resp. její Doplatek, se Kupující zavazuje uhradit nejpozději ve lhůtě, ve které je povinen Vozidlo převzít od Dodavatele (dle ust. čl. IV.
odst. 1 této Smlouvy). Závazek Kupujícího podle předchozí věty se považuje za zcela splněný, je-li Kupní cena zaplacena v hotovosti (tím není dotčeno
omezení plateb v hotovosti stanovené právním předpisem) nebo připsáním na účet Dodavatele). Vlastnické právo k Vozidlu přechází na Kupujícího
uhrazením celé Kupní ceny.
5. Dodavatel není povinen odevzdat Vozidlo Kupujícímu, je-li Kupující v prodlení se zaplacením jakékoli části Kupní ceny. Po dobu prodlení Kupujícího s
uhrazením Kupní ceny, se Dodavatel neocitne v prodlení s plněním svého závazku.

Článek III.
Dodací podmínky - dodací lhůta a místo dodání

1. Dodavatel se zavazuje dodat Vozidlo Kupujícímu do dubna 2022, ne však dříve než bude zcela zaplacena Kupní cena dle ust. čl. II. odst. 4 této
Smlouvy.
2. Kupující tímto výslovně bere na vědomí, že dodací lhůta uvedená v ust. odst. 1 tohoto článku může být prodloužena až o čtyři (4) týdny u vozidel se
sériovou výbavou a až o šest (6) týdnů u vozidel s příplatkovou výbavou nebo se zvláštním vybavením.
3. V případě vyšší moci nebo dojde-li u dodavatele prodávajícího k přerušení provozu, které prodávajícímu bez jeho vlastního zavinění přechodně brání
v dodání Vozidla ve sjednaných dodacích lhůtách, prodlužují se tyto lhůty o dobu trvání takových překážek. Jsou-li tímto způsobem maximální dodací
lhůty překročeny o více než 6 měsíců, je kupující oprávněn od objednávky/kupní smlouvy odstoupit.
4. Dodavatel se zavazuje oznámit Kupujícímu termín dodání a převzetí Vozidla dle ust. odst. 3 tohoto článku (zpravidla e-mailem nebo telefonicky).  

Článek IV.
Převzetí Vozidla

1. Kupující se zavazuje převzít Vozidlo dle této Smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě do deseti (10) dnů ode dne, kdy bude informován dle článku III.
odst.3 této Smlouvy Dodavatelem, ne však dříve, než uplyne lhůta uvedená v čl. III odst.1, případně její prodloužení dle cl. III. odst. 2. Převzetím
Vozidla, nejpozději však dnem, kdy byl Kupující Vozidlo povinen převzít, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Vozidle. Nebezpečí škody na Vozidle
přechází na Kupujícího i tehdy, ocitne-li se v prodlení s jeho převzetím.
V případě, že kupující nepřevezme Vozidlo ve lhůtě uvedené článku III. odst.3 této Smlouvy, je prodávající oprávněn vyúčtovat poplatek za uskladnění
(skladné) ve výši 400,- Kč za každý den prodlení.
2. Kupující se zavazuje potvrdit převzetí Vozidla Dodavateli v předávacím protokole, a to svým podpisem, event. podpisem osoby oprávněné za něj
jednat na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Kupující souhlasí s tím, že mu Vozidlo bude odevzdáno pouze po ověření totožnosti
(průkazem totožnosti) a jeho oprávnění jednat za Kupujícího. 
3. Kupující se dále zavazuje před/při převzetí(m) Vozidlo včetně jeho výbavy, dokladů a doplňků řádně prohlédnout, přesvědčit se o jeho vlastnostech a
seznámit se s jeho technickým stavem, absolvovat s ním zkušební jízdu a uvést do předávacího protokolu sepsaného s Dodavatelem veškeré zjištěné
zjevné vady, nedostatky a jiné skutečnosti, které mohou založit jeho práva z vadného plnění. Na skryté vady se vztahuje odpovědnost Dodavatele v
rozsahu stanoveném zákonem.
4. V případě, že Kupující po oznámení termínu dodání a převzetí dle . čl. III. odst. 3 nedodrží svůj závazek Vozidlo převzít, je Dodavatel oprávněn
odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. čl. V. odst. 2 písm. a) této Smlouvy. V tomto případě se Kupující zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši
zaplacené zálohy,, a to nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy bude k jejímu zaplacení vyzván. Zaplacením smluvní pokuty se
Kupující zbaví povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
5. Kupující je oprávněn zrušit svůj závazek k zaplacení Kupní ceny a současně i k převzetí Vozidla zaplacením odstupného ve výši zaplacené zálohy,
Dodavateli (v souladu s ust. § 1992 obč. zák.). Zaplacením odstupného se ruší závazek obdobně jako při odstoupení od Smlouvy a dále již není možno
uplatnit smluvní pokutu dle tohoto článku odst.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právo zrušit závazek zaplacením odstupného má Kupující i
tehdy, plnil-li již Dodavateli, byť jen částečně.
6. Vznikne-li Kupujícímu podle odst. 4 nebo 5 tohoto článku povinnost zaplatit odstupné nebo smluvní pokutu, sjednávají Smluvní strany, že Dodavatel
je oprávněn svoji pohledávku na zaplacení odstupného nebo smluvní pokuty započíst s pohledávkou Kupujícího na vydání dosud jím poskytnutého
peněžitého plnění na zaplacení Kupní ceny. Obdobně je oprávněn započíst tyto vzájemné pohledávky i Kupující. Smluvní strany sjednávají, že předmětné
pohledávky lze započíst i tehdy, nejsou-li k okamžiku započtení všechny splatné.

Článek V.
Odstoupení od Smlouvy

1. Kupující je od této Smlouvy oprávněn odstoupit:
a) ocitne-li se Dodavatel v prodlení s dodáním Vozidla dle ust. článku III. této Smlouvy a neodstraní-li své prodlení ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
která nesmí být kratší než 10dnů, na základě písemné výzvy doručené mu Kupujícím. Výzva se má za doručenou plynutím tří (3) pracovních dnů ode dne
odeslání poštou doporučeným dopisem na adresu dodavatele uvedenou na počátku této smlouvy.
b) kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že předmět plnění nebude řádně dodán
nejpozději do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy, případně v náhradním dohodnutém termínu;
c) „Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákonač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním, např. na
internetových stránkách. Zákonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zákona o registru smluv splní kupující.“

2. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit:
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a) ocitne-li se Kupující v prodlení se zaplacením jakékoli části Kupní ceny po dobu delší než 10 dnů nebo
b) ocitne-li se Kupující v prodlení s převzetím Vozidla dle této Smlouvy po dobu delší než 10 dnů;
a neodstraní-li Kupující své prodlení ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dnů, na základě písemné výzvy doručené mu
Dodavatelem. Výzva se má za doručenou plynutím tří (3) pracovních dnů ode dne odeslání poštou doporučeným dopisem na adresu dodavatelem
uvedenou na počátku této smlouvy.

3. Opožděné dodání doplňků, které nejsou nezbytné pro provoz Vozidla není podstatné porušení smlouvy a důvod pro odstoupení od smlouvy kupní. 
V případě nedodání doplňku v přiměřené době je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny odpovídající ceně tohoto doplňku
4. Zaplacení odstupného dle ust. čl. IV. odst. 5 způsobuje stejné účinky jako odstoupení od této Smlouvy a smluvní strany jsou povinny vrátit si dosud
poskytnutá plnění; tím není dotčeno ust. čl. IV. odst. 6 této Smlouvy.

Článek VI.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Smluvní strany sjednávají, že nevyplývá-li z této Smlouvy, předávacího protokolu a platných právních předpisů delší záruční lhůta, poskytuje
dodavatel kupujícímu záruku na Vozidlo v trvání tří (3) let ode dne uvedení vozidla do provozu  nebo 100 000 km podle toho, co nastane dříve, za
ostatních podmínek a v rozsahu poskytnutém výrobcem a/nebo dovozcem. U modelu New S-Cross je záruka navíc prodloužena na 5 let nebo do 150 000
km.
2. Kupující bere na vědomí, že diagnostika technicky složitých vad a jejich následná oprava může vyžadovat delší časové období. Z tohoto důvodu se
smluvní strany zavazují postupem dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele projednat v případě výskytu složité vady možnost prodloužení lhůty pro
vyřízení reklamace. Za složité vady jsou považovány zejména technicky složité vady,  jejichž odstranění vyžaduje součinnost s třetími subjekty (např. s
výrobcem) a/nebo provedení složité diagnostiky a/nebo nutnost objednání náhradních dílů s delší lhůtou dodání.
3. Dodavatel však neručí Kupujícímu zejména za vady, ani za škody, vzniklé v důsledku užití Vozidla v rozporu s návodem k obsluze, záručními
podmínkami nebo dalšími pokyny výrobce, dovozce či Dodavatele, které byly prokazatelně Kupujícímu předány Dodavatelem, nebo v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy. 
4. Kupující potvrzuje, že byl informován o tom, že údaje o zboží nabízeném Dodavatelem a uváděné v propagačních a reklamních materiálech,
prostřednictvím elektronických prostředků (internet), na vývěskách, poutačích, výrobních a dalších štítcích, návodech k obsluze, nemusí odpovídat
skutečnému stavu a parametrům Vozidla, a nejsou součástí nabídky Dodavatele, jsou zpravidla pouze orientační a/nebo určené k porovnání s jinými typy
či druhy srovnatelného zboží a údaje o spotřebě paliva uváděné zejména v dokumentaci Vozidla byly zjištěny měřením provedeným za podmínek
stanovených platnou právní úpravou a neodpovídají spotřebě při skutečném provozu. Vozidlo však nesmí mít horší vlastnosti, než jaké mají při běžném
provozu ostatní vozidla stejné značky, stejného typu a stejně vybavené.
5. Kupující si nevymiňuje žádné zvláštní vlastnosti, které by Vozidlo mělo mít nebo které od něj očekává.
6. Odpovědnost Dodavatele za vady Vozidla a práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obč. zák. Kupující byl informován o
obsahu těchto práv a podmínkách jejich uplatňování informován před uzavřením této smlouvy, což stvrzuje svým podpisem. 

Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně poskytnou součinnost potřebnou ke změně osoby vlastníka Vozidla v registru silničních vozidel. Kupující
tímto uděluje výslovný souhlas, aby jeho osobní údaje zjištěné při identifikaci dle této Smlouvy, byly použity také v řízení o změně osoby vlastníka Vozidla
v registru silničních vozidel.
2. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že v případě se Kupující po uzavření této Smlouvy rozhodne financovat úhradu jakékoli části Kupní ceny
prostřednictvím leasingové společnosti, pozbude Kupní smlouva ke dni uzavření smluv mezi Smluvními stranami a leasingovou společností účinnosti.
Kupující souhlasí s tím, aby jím do té doby uhrazená část Kupní ceny byla použita na úhradu Kupní ceny sjednané mezi Dodavatelem a leasingovou
společností s tím, že z toho vyplývající vzájemná práva a povinnosti Kupujícího a leasingové společnosti budou vypořádány jejich vzájemnou dohodou,
aniž by se na straně Dodavatele jednalo o bezdůvodné obohacení. 
3. Kupující dále prohlašuje, že byl v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy Dodavatelem jasně, srozumitelně a v jazyce shodném s
jazykem smlouvy informován zejména o skutečnostech dle ust. § 1811 obč. zák. , a to zejména o a) jeho totožnosti, telefonních číslech a adrese pro
doručování elektronické pošty, b) označení Vozidla, výbavy, doplňků a popis jejich hlavních vlastností, c) Kupní ceně Vozidla, výbavy a doplňků včetně
všech daní a poplatků, d) způsobu platby a způsobu dodání, e) údajích o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších
podmínkách pro uplatňování těchto práv. Obsah takto sdělených informací byl v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě, což Kupující stvrzuje svým
podpisem pod touto smlouvou.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jednání směřující k uzavření této Smlouvy probíhala v provozovně Dodavatele, kde byla také tato Smlouva
uzavřena. 
5. S ohledem na skutečnost, že Dodavatel je ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, osobou povinnou k identifikaci Kupujícího, zaznamenává Dodavatel údaje o Kupujícím a osobě, která v daném obchodu jedná jeho
jménem popř. za něj, a ověřuje je a archivuje dle předložených dokladů. Kupující a jeho případný zástupce svým podpisem níže stvrzuje/í a prohlašuje/í,
že předložené doklad/y totožnosti je/jsou platný/é, a že nemá/ají výhrady k provedené identifikaci, a že uděluje/í výslovný souhlas Dodavateli s
pořízením kopie/í průkazu totožnosti a k uchovávání údajů a kopie/í Dodavateli po dobu stanovenou zákonem výlučně pro účely zákona 25/2008 Sb.
6. Kupující prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako spotřebitel, a je-li podnikatelem, tak že tuto Smlouvu neuzavírá v rámci své
podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání. Dále prohlašuje, že Vozidlo kupuje jako jeho konečný uživatel.
7. Je-li Kupující ženatý/vdaná, prohlašuje, že jeho/její manžel/manželka je seznámen/a s náležitostmi, uzavíráním a obsahem této smlouvy, a že s
právním jednáním Kupujícího souhlasí. Současně Kupující prohlašuje, že uzavření této Smlouvy a plnění jeho závazků z ní vyplývajících patří mezi běžné
záležitosti manželů/rodiny s přihlédnutím k jejich obvyklému hospodaření, a že není v rozporu s žádným vykonatelným rozhodnutím. 
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8. Ukáže-li se, že zástupce Kupujícího sdělil Dodavateli nepravdivé či neúplné údaje o svém zmocnění/pověření, zavazuje se zástupce nahradit
Dodavateli škodu, která mu v důsledku toho vznikne.
9. Pro účely uplatnění práv Kupujícího z odpovědnosti Dodavatele za vady Vozidla a stanovení jeho nároku na poskytnutí slevy, náhradní věci nebo na
vrácení plnění (v důsledku jeho odstoupení od této Smlouvy) se za pořizovací hodnotu nového Vozidla považuje Kupní cena po odečtení všech slev
poskytnutých Dodavatelem.
10. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně údajů") tímto Kupující
uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této Smlouvě, Dodavateli, jakožto správci, a to po dobu deseti (10) let od udělení
souhlasu, to vše za účelem nabídky obchodu, produktů a služeb, provádění marketingových studií sledujících spokojenost zákazníků, zdokonalení
nabízených produktů a služeb, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Kupující výslovně prohlašuje, že byl v souladu s ust. § 11 zákona o ochraně osobních údajů řádně
informován a bere na vědomí, že má právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 tohoto zákona. Tento souhlas uděluje Kupující
dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to na e-mailové adrese správce: gdpr@cartec.cz
11. Veškeré informace zjištěné Kupujícím před uzavřením této Smlouvy nebo mu sdělené Dodavatelem jsou beze zbytku nahrazeny touto Smlouvou.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být činěny jen v písemné podobě podepsané oběma smluvními stranami. Tato Smlouva, včetně
příloh a dokumentů, jež tato předvídá nebo upravuje, tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto smlouvou upravených a
nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní, písemná či jiná ujednání a dohody. 
2. Tato Smlouva se vyhotovuje v(e) dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží jedno vyhotovení a Kupující obdrží druhé
vyhotovení. 
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou svéprávné, že nebyly na své svéprávnosti omezeny, ani že nejsou stiženy takovou duševní poruchou, která by je
činila k uzavření této Smlouvy nezpůsobilými. Smluvní strany dále prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají vážně, z vlastní vůle a bez jakéhokoli donucení, že
plně rozumí jejímu obsahu, že její obsah považují za oboustranně vyhovující a práva a povinnosti Smluvních stran za vyvážené.
4. Kupující prohlašuje, že mu tato Smlouva byla před jejím uzavřením poskytnuta a měl tak možnost se s dostatečným předstihem a řádně seznámit s
jejím obsahem.
5. „Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.“.
6. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením správní rady ze dne
………………. č. …………….“;
7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží
dvě (2) vyhotovení a prodávající jedno (1) vyhotovení.“
8. k přejímacímu protokolu při převzetí předmětu plnění předá dodavatel zadavateli veškerou dokumentaci (záruční listy, servisní knihy a návody k
obsluze)

Podpis prodejce

Místo : Brno
Datum : 16.03.2022

Jeřábek Daniel

Termín dodání Duben 2022

Ing. Miroslav Pospíšil
Podpis objednatele
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