
KUPNĺ SMLoUVA číslo 45 I 2022

I. Smluvnĺ stľany

Autocentrum Lukáš s.ľ.o.
se sídlem: Masarykova 752,757 01 Valašské Meziříčí
zastoupená: Miroslavem Lukášem, jednatelem společnosti
lC 26824108 DIC C226824108

(dále jen ,,prodávající" na straně jedné)

Správa a údrŽba silnic Valašska' s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 35,757 01 Valašské Mezĺříčí
zastoupená: Jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti
lC:26820218 DIC C226820218

firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v ostravě, oddíl C,
vloŽka 27627
(dále jen ,,kupující" na straně druhé)

uzavírají níŽe uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením
s 2079 a násl. zákona č,' 8912012 sb', občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:

lt. Prohlášení prodávajícího

Prodávajícítímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu smlouvy v čl. lIl této
smlouvy, a Že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.

lll. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níŽe uvedeného ojetého vozidla:
a) tovární znaöka: Volkswagen
b) typimodel: Volkswagen Caddy skříň
c) datum uvedení do provozu:20.8.2020
d) číslo karoserie (VlN): wv1zzz2KzLx0702\4
e) SPZ I RZ:8P37209
f) číslo technického průkazu: UK 387792
g) číslo technického osvědčenívozidla: UDB 124886
h) počet ujetých kilometrů: 13 090
ch) STK: 20.8.2024
i) počet předaných klíčů: 2
j) prodlouŽená záruka 200.000 km, nebo do 20.8.2024, podle toho, co nastane dříve

T



lV. Kupní cena

Prodávajícítouto smlouvou a za podmínek v nídohodnutých prodává kupujícímu výše
uvedený předmět smlouvy společně s jeho příslušenstvím a kupující tento předmět smlouvy
za dohodnutou kupnícenu kupuje do svého výlučného vlastnĺctví, a to za dohodnutou
kupní cenu Ve výši: 420'66'ĺ,15 Kč,bez DPH' Ke kupní ceně bude připočtena DPH
v zákonem stanovené výśi 21o/o.

Kupní cenu uhradí kupující na základě vystavené faktury na účet prodávajícího. Předmět
kupní smlouvy bude předán nejpozdějĺ do 3 pracovních dnů po připsánífakturované částky
na účet prodávajícího.

V. Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamŽikem zaplacení kupní ceny a předáním
předmětu smlouvy.

Vl. Pľohlášení kupujícĺho a závazky pľodávajĺcího

Kupující tímto prohlašuje, Že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětu
smlouvy, jeho obsluhou a Že s ním byla provedena zkušební jízda' Se stavem předmětu
smlouvy, kteý odpovídá stáří a opotřebení, kupující souhlasí.
S kupovaným předmětem smlouvy současně kupující přebírá výše uvedený pocet klíčů a
dalšídoklady s výjimkou těch, které prodávající potřebuje pro účely odhlášení předmětu
smlouvy na evidenci vozidel.
Kupující se zavazuje na základě plné moci prodávajícího provést přehlášení vozidla
předmětu smlouvy na kupujícího do deseti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
Prodávající se zavazuje předat nebo doporučeně odeslat poštou kupujícímu ty doklady od
předmětu smlouvy (technický prŮkaz, osvědčení o registraci), které z důvodu přehlášení
nemohl předat při předání předmětu smlouvy. Týo doklady a ostatnídoklady se prodávající
zavazuje předat kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
Prodávající prohlašu je, Že mu nejsou známy Žádné skryté vady prodávaného předmětu
smlouvy, na které by kupujícího neupozornil' Prodávající dále prohlašuje, Že stav kilometrů
předmětu smlouvy uvedený shora odpovídá skutečnosti.

Vll. Závéreěná ustanovenĺ

Smluvní strany prohlašují, Že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, Že si smlouvu před
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž kaŽdá smluvní strana obdrŽíjedno'

Ve Valašském Meziříčí dne 1. listopadu 2022
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