
 Ojeté vozy  Kupní smlouva o prodeji ojetého vozu  

Smluvní strany      Skladové číslo:                      OV16.007705   

A) Prodávající  B) Kupující               Zakázka:                                          OV 0  

Firma (jméno) : RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o.  

Adresa:  Helsinská 166/2  

155 OO Praha 5  

 27182975  DIČ:  CZ27182975  

Zápis v o.r.:  Městský soud v Praze odd. C, vl. 102607  

Zastoupená:  Sebesta Frantisek  

Firma         DOKAS Dobříš, s.r.o.   

(jméno) :  

  Adresa:  Na Chmelnici 455  

263 01 Dobříš 1  

  IČ:   25144251  DIČ:  
Bank. účet:  

Vydaná faktura číslo:  

§I) Předmětný automobil  

  Značka a model : DACIA Sandero 1,2 16V  

  Výbava / Typ  Arctica 1 5 dv. hatchbac 

   Obsah / Výkon :           1149 ccm 1 55 kW 

Motor / převod.         1.2 16V První registrace: 

         03.01.2012  

  

k  

RZ :  2AR 40-54  

TP / OTP č. :    

Č. Karoserie :   

Barva :  369-bílá Glacier  

Č. Motoru :  75K  

 

Dohodnutá prodejní cena (vč.DPH 21%)    141 900,00 Kč  Stav tachometru [km] .  54318  

§2) Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený automobil a kupující tento automobil za 

dohodnutých podmínek kupuje.  

Prodávající prohlašuje, že vozidlo je v jeho výlučném vlastnictví, není zatíženo zástavním právem, není předmětem leasingové smlouvy ani není 

zatíženo jinými právními povinnostmi a prodávající je oprávněn jako vlastník toto vozidlo prodat. Kupující za výše dohodnutou cenu kupní kupuje 

a do svého vlastnictví příjímá.  

§3) Kupní cenu uvedenou v SI se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu. a) 

na jeho účet číslo 27-9426310277/0100 vedený u Komerční banky  

K zaplacení podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího nebo  

b) v hotovosti v den převzetí vozidla  

§4) Po zaplacení kupní ceny je kupující oprávněn vozidlo převzít. Zaplacením a převzetím vozidla, tak jak je uvedeno shora, se stává kupující jeho 
vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na prodané věci. Součástí předání vozu je Předávací protokol, kde je uveden seznam předané 
dokumentace k vozu a Servisní a Záruční knížka s vyznačením záručních podmínek.  
§5)  

1) Kupující prohlašuje, že bere na vědomí, že se jedná o použité vozidlo a prodávající proto NEODPOVÍDÁ za vady odpovídající míře používání 

nebo opotřebení, které má vozidlo při převzetí kupujícím.  

2) Kupující svým podpisem stvrzuje, že si vozidlo řádně prohlédl a seznámil se s jeho technickým stavem.  

3) Posouzení kvality prodávaného vozidla bylo provedeno společnou prohlídkou kupujícího a prodávajícího. Kupující uskutečnil s vozidlem 

zkušební jízdu.  

4) Kupující prohlašuje že uhradí sjednanou kupní cenu a převezme předmět koupě v sídle předávajícího nejpozději do .  dnů od podpisu 

této smlouvy. V případě, že kupující v uvedené době kupní cenu neuhradí a nepřevezme předmět koupě, je prodávající oprávněn prodat 

vozidlo jinému zájemci.  

5) Vůz v záruce výrobce ANO NE  

  Záruka TOP 12 měsíců  TOP 24měsíců  FAIR 12 měsíců  bez záruky  

S6) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí být písemnou formou. Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy.  

           V : Praze    Dne : 30.08.2016    

………………………………………………………………..                         ……………………………………………………..  

             Podpis prodávajícího                        Podpis kupujícího  

Sml_Prodej  


