
MURSP00AZU2H 
KUPNÍ SMLOUVA 

Prodávající: 
AZ SERVIS a.s. 
Pražákova 69 
639 00 BRNO 
zápis OR KS BO odd.B vl. 4919 

IČO: 25581309 
DIČ: CZ25581309 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Telefon: +

Kupující: 
Město Rosice 
Palackého nám. 13 
665 01 Rosice 

IČO: 00282481 
DIČ: CZ00282481 
Telefon:

Email: 

Kupující se touto kupní smlouvou zavazuje najmout 1 ks níže specifikovaného automobilu, prodávající 
se touto kupní smlouvou zavazuje pronajmout níže specifikovaný automobil. 

Text: Cena: 
Tovární značka: 
Model: 
Motor: 
Převodovka: 
Barva: 
Interiér: 
Dopravné: 

Škoda 
Yeti Trumf 522 900 Kč 
2,0 TDI 81 KW 
5° MAN. 
Bílá Pure Kč 
CERNY/SEDY 

Mimořádná výbava: rezervní kolo ocelové 4 500 Kč 
mobilita Plus 2 000 Kč 

Příslušenství: gumové koberce Kč 
povinná výbava - Kč 

CELKEM vč. DPH : 
CELKEM vč. DPH PO SLEVĚ 
CELKEM bez DPH PO SLEVĚ 

MĚSÍČNÍ PRONÁJEM VOZU bez DPH 

Ev. č. / Ev.-Nr. 2014002 

529 400 Kč 
434 108 Kč 
358 767 KČ 

5 580 Kč 
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KUPNÍ SMLOUVA 
Ostatní ujednání: 

1. Kupující uhradí zálohu ve výši 0,-CZK na bankovní účet prodávajícího. 

2. Neprodleně po dodání objednaného vozu prodávajícímu bude kupující vyrozuměn a bude s ním závazně 
dohodnut přesný termín předání objednaného vozu. Vozidlo bude pronajato na 12 měsíců, na základě 
podepsané smlouvy o pronájmu vždy na každé jednotlivé vozidlo, za podmínek viz. přiložená nabídka 

3. Předpokládaný termín dodání: červenec/srpen 2017 

4. Místem dodání je : AZ Servis, a.s., AZ TOWER, Pražákova 1008/69 , 639 00 Brno-město 

5. Dodavatel předá velký TP platný v ČR a veškeré doklady nutné pro řádné užívání vozu v okamžiku 
předání a převzetí vozidla. O předání a převzetí vozidla bude sepsán předávací protokol. 

6. Záruční lhůta a podmínky záruky jsou dány výrobcem ŠKODA AUTO a.s. 

7. Přechod práva užívání vozidla nastává okamžikem zaplacení nebo uzavřením leasingové smlouvy a 
předáním vozu stvrzeným předávacím protokolem a podepsanou smlouvou o pronájmu vozidla. 

8. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu odstupné ve výši 
dohodnuté zálohy. Toto bude započteno se zaplacenou zálohou. 

9. Pokud není uvedeno jinak, platí pro právní poměr mezi stranami ustanovení obchodního zákoníku. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavřely dobrovolně po seznámení se s podmínkami 
prodeje. 

11. Kupní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží po jednom. 

12. Podepsáním této kupní smlouvy souhlasím s tím, že moje osobní údaje, které jsem zde poskytl(a), 
mohou být do doby, než tento souhlas písemně odvolám, užívány společnostmi: 

AZ Servis, a.s., AZ TOWER, Pražákova 1008/69 , 639 00 Brno-město 
ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav 
ŠkoFIN s.r.o.. Pekařská 6, 155 00 Praha 5 

jako správci osobních údajů ke zpracování za účelem zjišťování spokojenosti s produkty a službami 
nabízenými v obchodní síti Škoda a ŠkoFIN a za účelem průzkumu trhu. Proto tímto souhlasím, že mě výše 
uvedené společnosti nebo těmito společnostmi pověřené marketingové agentury / agentury pro výzkum 
trhu mohou oslovit při průzkumech a marketingových akcích prováděných v rámci výše uvedených účelů. 
Současně potvrzuji, že jsem byl(a) v písemné formě seznámen(a) s informacemi o zpracování osobních 
údajů v obchodní síti Škoda. 

H souhlasím 

V Brně dne 29.5.2017 

□ nesouhlasím 

Prodávající Kupující 
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^KOdaAuto AZ SERVIS, a.s. 

ŠKODA Yeti Trumf 

Yeti Trumf 2,0 TDI81 kW 5-stupňová manuální převodovka, 4x4 

Z Á K L A D N Í V Ý B A V A 
Bezpečnost, funkčnost, komfort 
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru 
3-bodový bezpeč, samonavíjecí pás vzadu,-vnější, se štítkem ECE-homologace 
4 Reproduktory 
Airbag řidiče a spolujezdce-s vypínáním airbagu spolujezdce 
Apple connectivity 
Bederní opery na sedadle řidiče a-spolujezdce 
Bez asistenta při změně jízdního pruhu 
Boční a zadní okna tónovaná 
Boční airbag vpředu 
Boční směrová světla ve vnějších-zrcátkách 
Centrální zamykání s dálkovým ovládánínvvnitřním ovládáním, bez bezpeč, pojistky 
Chlazená schránka 
Dálkové otevírání víčka palivové nádrže 
Elektrické přídavné topení 
ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA-a DSR 
Halogenové dvojité světlomety 
Hlavové opěrky vzadu 
Imobilizér elektronický 
Infotainment rádio "SWING" 
Intervalový spínač stěračů, seříditelný-potenciometrem (4 stupně) 
Klimatizace 
Klíček s dálkovým ovládáním zamykání-vozu 
Koncové mlhové světlo, pravostranný-provoz 
Kontrola funkce světel 
Kontrola tlaku v pneumatikách 
Kotoučové brzdy zadní - Geomet D 
LED osvětlení registrační značky 
Make-up zrcátka vlevo 
Make-up zrcátka vpravo 
Mechanické výškové seřizování obou-předních sedadel 
MFA 
Mlhové přední světlomety 
Obložení zavazadlového prostoru-tprovedení 2) 
Odkládací kapsa 
Potah sedadel - látka 
Prodloužený servisní interval 
Provedení pro špatné cesty 
Přídavná odrazka (dveře) 
Přídavné upevnění dětské sedačky 
5 dálkovou regulací polohy světlometu 
S neuzamykatelným víkem odkl. schránky-a s osvětlením 
S osvětlením zavazadlového prostoru 
Sada nářadí 
Se střední konzolou 
Se zástěrkami, speciální provedení 
Set na opravu pneumatik 
Signalizace nezapnutého bezpečnostního-pásu řidiče a spolujezdce 
Signalizace vzdálenosti při parkování-vzadu 
Spínač denního jízdního osvětlení 
Stahovaní oken vpředu elektricky-s pojistkou, vzadu mechanické 
Standardní šrouby kol 
Start/Stop systém s rekuperací 
Stěrač zadního okna s ostříkovačem-a cyklovačem 
Střešní anténa + anténa v okně 
Střešní nosič - černý 
Tři samostatná sedadla v řadě 
Tříbodový bezpeč, pás vzadu uprostřed 
Vnitřní zpětné zrcátko 
Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná,-vyhřívaná 
Vrstvené čelní sklo tónované 
Vyhřívání předních sedadel s oddělenou-regulací 

522 900 



,,KodaAuto AZ SERVIS, a.s. 

Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné 
Exteriér 
Bez bočních ochranných lišt 
Disk ocelový 7J x 16 
Komfortní nárazník 
Pneumatiky 215/60 R16 95H 
Přídavný nápis v základním provedení 
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní-(rozšířené zorné pole) 
Zadní díl výfuku, postranní 
Zakrytí kola 
Zpětné zrcátko vpravo, konvexní 
Zrcátka a kliky v barvě vozu 
Interiér 
Dekorační obložení 
Hlavice řadící páky z kůže 
Kožený sportovní volant 
Madlo ruční brzdy z kůže 
Přídavné upevnění dětské sedačky 
Přístrojová deska - vypěněná 
Výplň dveří - pěnová fólie, vložená do-koženky 

mSĚĚĚmmMttMmMmMM V Ý B A V A 
Mobilita PLUS 
Rezervní kol (neplnohodnotné), sada nářadí, zvedák vozu 
Barva: bílá Pure 

2 000 
4 500 

0 

U S E N S T V I 
Povinná výbava 

Celková cena vozu včetně DPH 
Sleva 

Celková cena vozu vč. DPH po slevě 
DPH 2 1 % 

Celková cena vozu bez DPH po slevě 

Měsíční pronájem na dobu 12 měsíců (počet km za rok max. 25 000 km) 

ZDARMA 

529 400; 
95 292 

434 1QB 
75 341 

358 767 

cena bez DPH 5 580.-

Délka pronájmu dle dohody, na 36-60 měsíců, s tím. že po 12 měsících by se vždy obměnilo vozidlo 
za vozidlo nové stejného výbavového stupně a stejné motorizace, dle aktuálního prodejního programu 
a ceníku společnosti Škoda Auto a.s. 

Cena pronájmu obsahuje: Finanční splátku vozidla 
Povinné ručení vozidla 
Havarijní pojištění s 5% spoluúčastí (min.5000,- Kč) 
Pojištění skel vozidla s l imitem 10 000,- Kč 
Pojištění GAP - pojištění ztráty amortízační ceny vozidl 
Silniční daň 
Poplatek za rádio 
Poplatek za správu vozidla 
Záruka mobility po celou dobu životnosti vozidla 
Asistenční služby v případě havárie vozidla 
Servisní prohlídky výrobcem předepsané 
Kompletní servis vozidla a jeho údržba 
Sada zimních pneumatik 
Včetně jejich sezónní výměny a uskladnění 
Pick-up servis (odvoz a dovoz vozidla, případně osob) 

Nadlimitní km nad celkový počet ujetých km. 

v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 
v ceně 

1,50 Kč/l nadlimitní km 

V ceně pronájmu jsou všechny servisní prohlídky dané výrobcem, opotřebení vozidla a letní a zimní sada 
pneumatik. Pokus během provozování vozidla dojde k nutné výměně pneumatik, brzd a spojkového 
mechanismu, je jejich výměna a oprava účtována samostatnou fakturou. Tyto díly mají minimální 
Životnost do výše uvedených kilometrů. 


