
 

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku

Firma:

Sídlo firmy:

IČO:

DIČ:

Jednatel:

dále jen „prodávající“

a

Obec:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Příjemce:

Jednauct

dále jen „kupující“

v platném znění

1. Smluvní strany.

SDO Technika s.r.o

Jaselská 451, 74242 Šenov u Nového Jičína

29446619

CZ29446619

.—

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

00845451

C200845451

Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava 720 00

Igor Trávníček

uzavírají tuto kupní smlouvu.

2. Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného v čl. 3

této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

3. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka:

Typ model:

Barva vozidla:

Rok výroby:

Identifikační číslo vozidla (VlN):

Zdvihový objem motoru:

Registrační značka vozidla (SPZ):

Počet motohodin:

Počet klíčů:

NlLFlSK

CR3500

BÍLÁ

2014

W09A1A233EEN25520

1371 cm3

T017401

613 Mth

2 ks



 

4. Kupní cena

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí: 800.000,-Kč bez DPH, tj.

968.000,-Kč včetně DPH. Kupní cenu včetně DPH kupující zaplatí: převodním příkazem na základě

vystavené faktury se splatností 15 dní.

5. Prohlášení kupujícího a prodávajícího

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě

seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební jízda. Kupující

prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomi

Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil. Za právní vady zboží

odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

Stav/Závady vozidla: běžné optřebení odpovídá stáří stroje a počtu motohodin, provedena servisní

prohlídka vč.výměny všech náplní a filtrů, nový akumulátor, nové spodní/čelní sklo.

6. Povinnosti kupujícího

Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující, a to na svůj náklad.

Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po předání motorového vozidla kupujícímu zruší

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen

bezodkladně vozidlo pojistit.

7. Ostatní ujednání

Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších

předpisů. Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v

platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

8. Závěrečná ustanovení

Zaplacením kupní ceny uvedené v 4. této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo prodávaného

motorového vozidla. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a

druhé kupujici. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

9. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

Uzavření této kupní smlouvy schválila Rada městského obvodu Hrabová na svém 86. jednání dne

7.2.2022 usnesením č. 86/1780.)

 


