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BUDOUCí KUPUJÍCÍ BUDOUCI PRODÁVAJÍCÍ

Technické služby města Dvora Králové nad
Labem

Seife nova 2936
544 01       Dvůr Králové nad  Labem  l

lč:        00052981                Dič:      CZ00052981

Telefon:

Mobil:   +420 605233242
E-mail:  valenta@tsdvur.cz

Předmět budoucí kupní smlouvy a cena:

AUT0 lNZAT s.r.o.

Preslova 441
544 01      DvůrKtálové n.L.
lč:      25997289                            DIČ:    CZ25997289
KOS v llradci Kíalovó, oddíI C, vložka 19048

Telefon:     +420 499 320 582
Fax:             499 320582
Mobil :          725344887

E-mail:      jiri.kubos@autoinzat.cz

lvlodel:     EXPRESS VAN
Verze:     CoolTce loo
Barva:      BíláGlacier

lnteriér:   Látkové čalounění lnti/lnteriér černá

VIN: Typ:        o§obní

Vybavení na přání:
Výbava na přání:  Loketní operka sedadla ridice

Mlhové světlomety
Plnohodnotná rezerva
Gumová podlaha nákladového prostoru

Příslušenství:         Povinná výbava

Pískováni' skel

Sleva na servis (práce 20%,  materiál  10%)
Tažné zařízení labutí krk

Celkem bez DPH:

Předpokládaný termin dodání:        15.06.2022

421080.00Kč

1815.00Kč

3 630.00Kč

3 630.00Kč
3 025.00Kč

13 620.00 Kč

Budoucí Kupující se svým podpisem zavazuje uhradit zálohy na celou kupni cenu v souladu s touto budoucí kupní smlouvou a jejími smluvními

podmínkami (dále jen  Podmínky) a  uzavřít s Budoucím  Prodávajícím kupní smlouvu  na nové vozidlo specifikované v této objednávce nejpozději do  10

pracovních dnů od obdržení výzvy Budoucího Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy a převzetí vozidla.

Budoucí Prodávající zašle či sdělí Budoucímu  Kupujícímu výzvu k uzavření kupní smlouvy telefonicky, osobně nebo písemné (emailem nebo dopisem)

ve lhůtě předpokládaného dodání Vozidla dle Objednávky,  nejpozději však ve lhůtě dvanácti týdnů od predpokládaného temiínu dodání Vozidla

uvedeného v Objednávce.

Celková cena s DPH bude Budoucím Kupujícím  uhrazena postupně,  a to následujícím způsobem:

a)    ke dni potvrzení Objednávky Budoucím  Prodávajícím zaplatí Budoucí Kupující zálohu č.1  ve výši dohodnuté oběma stranami,  nejméně však ve výši

10 % celkové ceny s DPH,

b)    do  10 pracovních dnů od obdržení výzvy Budoucího Prodávajícího avšak před podpisem Kupní smlouvy zaplati Budoucí Kupující zálohu č.2 ve výši

zbývající části celkové ceny s DPH (případně upravené dle Podmínek).

V připadě nesplnění povinnosti Budouciho Kupujíciho dle bodu b) má Budoucí Prodávajicl nárok na zaplaceni smluvní pokuty ve výš.i rovnající se záloze

1  s tím, že Budoucí Kupující souhlasí, že tato záloha se započte na nárok Budoucího Prodávajícího na smluvní pokutu dle tohoto bodu. Vedle smluvní

pokuty je Budoucí Prodávající oprávněn požadovat rovněž náhradu škody způsobené porušením  povinnosti ze strany Budoucího Kupujícího,  ve výši
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BUDOUCí KUPUJicl BUDOUCÍ PRODÁVAJÍCÍ

Technické služby města Dvora Králové nad

Labem

Seifehova 2936
544 01       Dvůr Králové nad  Labem  l

lč:        00052981                Dič:      CZ00052981

Telefon:

Mobil:   +420 605233242
E-mail:  valenta@tsdvur.cz

Financováni:

Délka financování v měsících:

číslo smlouvy:

Předpokládanýtermín dodání:         15.06.2022

AUT0 lNZAT s.r.o.

Preslova 441
54401       DvůrKrálovén.L.
lč:      25997289                            DIČ:    CZ25997289
kos v llmdci l<ráiovó, oddíI C, vložlte  1004e

Telefon:     +420499 320 582
Fax:             499 320582
M ob i l :          725344887

E-mail:      jiri.kube§@autoinzat.cz

Akční §Ieva:
Sleva při financování:

Sleva prodávajícího:
Ck3na bez DPH:

Cena celkem:

Záloha 1 :

Záloha 2:

přesahující uvedenou smluvní pokutu.
V případě financování prostřednictvím  úvěru se zálolia č.2 považuje za uhrazenou uzavřením platné a účinné úvěrové smlouvy závazně potvrzené

financujici společností.

Smluvní podmínky a záruční podmínky RENAULT jsou  uvedeny na druhé straně a tvoří nedílnou součástí této budoucí kupní smlouvy.

Poznámka:I Potvrzuji, že jsem před prodejem obdržel kopii označení pneumatik v souladu s nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020740.

V :   Dvoře Králové nad Labem

Dne  :    13.05.2022

Podpis budoucího kupujícího           Technické siužby mésta

V :   Dvoře Králové nad Labem

Dne  :     13.05.2022

Podpis budoucího  prodávajícího                            Kubeš Jití
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