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Pl.dává]ici pr.h]áš!]e že]e Vlastnikem Vozd.. že !ózid ó nenipiedmétem eas n9! nebo zésiaVy nevazno! na nem
žádné právniýacy a povnnosl. a že]e] do okaŘž k! podp sU 1é1o sm owy á piehášenina kUplji.iho cobynoveho
Vastnika V 9ři5!šnem mjstéeVdencesjnanichVozidel žád.ou z té.hto práVniclr povin.osti.ezaliži

l.
PrcdáVai. tolio smó!Vo! prodavá předňé1 kólpé kupU]iciň! zá dée s]edna.ó! klpni .e.ú á k!p!]i.i piedmět
kólpě k!p!]e. pi]imé do svéhc Vlaslrclvi tj prodáVa]ici se tolto sm|ouvo! zavazuje že kupujcm! odevzdá
předňél kólpé a lmožn m! nabýt lastncké pravo k pierjmétu kolpé a iup!] c se zavaz!]e že tento piedmét
kolpě pielezmedosvéhoV3stn.iV a z.p3tiza né] prodava]cmUkupni cenU

Zavaz(y sm Wni.h slran s]edn.né V piec.hozim odsiavc lohoic ólánk! budo! sp ně|! za podm nek s]ed.áný.h

]ll.
Pr.dáVá]i.i piedá Spo! sVozidem k!p!]icim! piisUšensivi a ackaay ktelé ]so! specfiko!ány ! piedáVacLm
pr.toko! opi9dániVozdasepšismuln strany piedéVac proioko, Kup!]ici]e povnen pievzitV.zdo ne]pozdé]i
.a VyzVu prodáVaJiciho

okamžjkem piedáni Vozidla klpu] cimu piechazi na k!p!]iciho nebezpeči škodynaVozde (!p!]ici odpo!]dá Za
Veškeré škody (poškozenl zničeri ztrétu odcizenj)na Vozd]e od okamžk!]elro pievzetiklpu]icim

lV.
cena piedmét! kóUpé bylá stá.ó,ěná dóhódó! sňllvni.h sřa. š óh edém ná štáii Vózd á. ]ehó sóUčasiý techi cký
stáv a ópólřebeni VýbaVU piipadnézáVadyapotieb!opÉVačn.129oooKaLsovyČtyisladvacetdevéltsi.Kó)bez
DPH, cena piedmét! koupéón Včelné DPH 5]9090 Kóisovy PélseicéVálnáctl si.cevecesál Kč)

K!p.i .ěn! Ve Výš 519090 Kč Lsoly Pétseldevatlécttisicdevadesát Kč) lirrad]klpuji.i piec Uzavřen m této

Čašt kup.i óény Ve !ýš ._ Kč GoVy: korun českýc]r] llrrad k!p!]ici2 Vlashr.h
zdro]ú pied lzavřenim iéio sm ouvy a zbýVa]i.i óásI kupniceny Ýe Ýýš Kč (sovy ]

Uhrac k!p!]ici prosiřecn.tvim r]]Vér! poskytnLtého kup!] c mu í nen.!]i.iinstiuc] bezhotovostn m pieÝodem na účet
procáVá]icihó lvédený V zéhaVitétó sň.!Vy.ejpózdér do 7 pra.óv.i.h dnU ode dne lzavienitéto sm olvy

Za okaožl zapacen] ]akéko ! časn kUpn ceny se poráz!]e olamzl píosán pénezle .ásl|, ,e !ts ;dpóVicá]ici
čásl kupli ceny na bankovni Uaei prodáva]iciho nebo pisemné potvEeni o plevzeli této ó?st k!Pni .en/
pródáVá]i.iň ý hótóvosn

V piipadě píod enik!plji.iho s Uhrado! jakékoiV óásl k!p.i.é.y dle a V 2létó kupnisňlólvy se kupú]ic z.!.zU]é
lhradit prodava]icim! smllvni poklt! Ve Vyš 0 5 % z dl!žné částky za každý den prod eni s úhladó! kupói óeny

KUPNÍ SMLOUVA
lzavřéná dle § 2079a nás zákona ó,89/2012 sb,. obóanského zákoniku V platném zněni

kierou dále uvedeného dne, mési.é a roku uzavřel:
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\ liipadé pl.d :.j k!p!]i.ih. s úrla..! k!pni.e.rd. c .V 2:.i! sm.!!y ]e.loaáV.]i.i!|zVJt k!r!.. ho ti.ry]ž
pie!:ál .d ploaéVajciho V.z]d. kVň.eni !.zda zpét plodala i.iml Pló piipad proc.ni kUDU ciiro s .rd-enm
Ýo2aa proaéVaj].m! s]ea.éVa]ismiwni stran]r pc! r.os l!.!. ]z.,p]ltplod.,. m!sňJ,n p]l!1!VéVýš
1aOOa KĎza k?ždý byl ].nzapoaaiyden plóce.is Vla.e.nn !o2dia Kup!]i.ib€renaVédon]iasóUhás:(m ze
pr. piipác néVléó.ni vczc a Ý procjýa]i.iri Sta.ovenÉm lerm].! ]. pro.áVa]i. opráýné. Vózd o .k.mžité odeDrat
neb. pó!žil zJ úč.leř ýyh e!án á óaebÉni V.zid]. solkrcme aoe.t!ry ópÉýné.é kté:nto -nnosl--ň slim že
nák ady s l]m spojené ]dó! k liž k!p!j].iho ProdáVa]i.i ]. d: e ! piipádé plodle.i kLp!]ioiho s Ljh€io! k!pn] .e.y
ceČ. V2 této sm ólvy oprévné. od Iel. sm olvy..sló!piI

Jest že k!pu]ici !hradl Vso!ýlsóst stó!tó smc!!o! ].ko!ko]V zách!, óást k!p|i .eny .ébo obco5noú pLatb!,
kler.! b! by prodá!á]iciV dúseck! odsi.lpen od k!pnisň]olvy po! ne. Vlái i ]é p.ódava]i.iopráVněn protitako!é
p.hledaÝ.e k!púii.ih. zapcčisl nálok .a sm !Ýni pokll! nebo .;rók .á nahradU škcdy kteÉ podáýa]i. m! Vznikne
ná zák adé téIo smiowý 3tó |př]pá!é.že pohedéVk. prooáVajciho ó klpL]iciho neblde vokaúžkU zápoč(eni

Uhrazenim sm Uý.i pókUly neninctčcn nijrok na náhíadU škody ainebo an ] ié 12e]ména nemárelkóVé) irmy á t. ]ak
Ve výš krýte sm]lvni pokltou. 13k !e Výš] piesah! icisň lvni pókut!

t
Vasiiické prá!ó k piedmét! kolpé pie.héz |. k!pujic]]ro.ka]nžlem úp.éh. žapá.enikup.ióe.y

Pókld by kup!]icipiipedné pieýzá]Vózd ó pied úplným z.pl.ce.im k!pnice|y nenik!puj]c opráV|ěn píovádét .á
!oz]d e]akéko V.evlátné úpravy nebo zmény

Vl,
Kúpú]i.i timto prohlašlje, že by prodá!ájjciň podrobně seznamen st..i]nckýŤ siavem předměiného Vozdá se
sláVeh Vozd a k1... odpovidá]eho stáři a ópoIiebeni klpuji.i s.Uhasia Vtomtcstavu]e] od prodáV3]i.iho piebilá

sm!V.ist.anyso!hesistim. že jakékc]! V?dy nemolro! býl považoýa.y za Ýacy skryié záklelébymě k!]p!]ici
praÝo Vyžadovét slev! č náhrád! ikody od píodava] ciho zavady, ktelé moho! býl zpúsóbené áňórlzá.i nebo
sláiim neňóhot býl považovóny za Vady skryIé

K!pU]iciFroh aš!]e. že s]Vozd o á ]eho piis|Ušenslv]přéd UzáVienim iélo 5mlowy důkad|é prohléd a Vozid]o kuplje
Vestalu jak sijejosob.é póhléd sVédómim že se jedni o voz d o použité opctiebené úměrně jeho stáii á u]eIým
kjlometrúm Klpujici plohašlje. že ]e před podpisem leto sm]ouv} podróbné sežnám s dokUmeilaci lýka] ci se
piedméhého Vožidlá ze]ména s teclnic(ym prúkazem (tžV Velkým technickýň prúkázem) KUP!]'ci]e srozlnén a
solhlási sliň že pokud kdyko v pozdé]j vy]de )ájéýo žé ýóždó vdobě jeho prodeje trpěo lakovo! vadou která
.ebyá obéma sm Uvnim stranám z.émá, á lterá se slála z]éVnou až po Uzavieni iéio sm ou!ry, prodáVa]ici ža 1!1o
ýadu žádným zplsobem neodpovidá KUpU]ici prohašUje že je srozwěn siim že Vozidlo je ojeté a soUóástky se
mohó! kdykoliv V b!do!cn0 opotřéboý.t což neze považovat za skrytou Vadu proiože ]e némožné pro óbé smllvni
sirany vědét nebo předvidat, která soucásika nebo kdy se mi]že opotieboÝái K!pliici bere na Vědomj a akcepiu]e
veškerá Uvecená rzika s pochopenim. že orcdáVa]ici nemŮže býl a ne.i ódpovědiý za stav Vozidla a j€ho
opotřében' sóh]edemlat,žeVozidlobyovdÉe.i(VéVlaslnctvi)Viceosob(vzhstoied.žleú V]astnik! Vožid|á
d é technického prúkazu) neodpcvidá procáVajicí zejména za spráVnost a práVd]Vost úda]ú Uvedénýóh .a počílad e
ljetých kio,netrŮ, když shóla žapsaný úda] o tomto počlu je pouze údajem dekárovaiým á ž]štěiýň z ptis ušného
poójtadá. !1eré pro,jáV.jici nemá možnosl o!ěit á dáe pródáVa]ici.eodpovidé za spravnost lv.ceni dala Výloby
Vó2da s )ledemnato ževožidjo byo V dženi(Ve Vlastnctvi) Vice osob tak prodá€] c]kupujicimu nezaručU]e, že
stav pledn]étného vozda splňu]e podminky kadené valrléškou č,302/2001 sb pío EVdenónikontro]U Vózda což
kupljjci belenaVédomiásolhásištim Klpu]icidále prohlaš!]e. ž€ se před podp]sem této smlouvy séznáml5e
slavem a Vad3mi plodáVa.ého voz]d a V době leho prode]e, Kulujici prch ašuje, že mé doštatek €s! na píohlidku
vozu. že n ! bylo umožněno, aby proh idku Voz! píovedlv potřebnéň rožsah! a hóúbce, v piitomno§t dalšiosoby,
kterc! si ža timló mohl pijzval. oále poivzuje že byla plovédena Vpoiiebném íozsah! a délce zkušebni ]izda

Pi€vzelim vozd á piecházeji na kUp!]iciho veškerá rz ka spo]ená s nebéžpéó'ň náhód ]é zkážy, náhódilého zhorše.i
piedmél! koúpě Vč nebezpečijeho poškozeni zn]óe.i od.ženiápod PrcdáVajiciplolo ieodpovidá za vady Vozid a
lsvýjmkó! vad pláVnich) které budou zi]šlény kUpujic'm áž po přeúetj Vózid a PródáVa]ici dále neodpovidá
klpljicimu za skrylé Vady Vozda ktelé se sia]y z]evňým až pojeho pievzeti kupujicím Kupu]ícibere ná Védomia
souhLasi s tim. že sVrimkou Vád právnich je povnen veškeré Vady Vozdá oznámt prodálajicimu nejpoždě]i pi]
proh idce Voz d a a zkušebnijízdé

V!l,
Vžhedem ktomu ž€ se jedná o Vožidlo použivané - o]eié n€Vznkaji kúpuiicimU práva žVad odpovida]icich miie
použivániVěc nebo opoťebeniVozd]a Vdobé piechod! nebežpečiškody ia klpujiciho, a to an Vpřipadé, že se
pro]evi až pozdě]i a prcdáVájici .a .é výslovné neupozornii prodéVajicj neodpovjdá áni ža škody ztakoýich Vad
En]ké, KupujicímU rcvněž nevznika]i práVa z Vadného plnéni, pokud ]de ó ]ákéko]iv lady na vozde nebo škody
Enké Vdúsedku zanedbáni seNsnich úkónů na vožjd]e či obvyklé údžby kupu]icim nebo vdúsl€dku toho. že
klpujicíneprovedl na Voide opravy ói údržbu. na ]e]j.hž poiřebu byl Upožómén nébo ]eii.hž potiebá či vhodnost je
obecné známa, sklteěňosl. že Vada exslovala již Vokamž k! pievzeii Voždá ]e poÝinen prókázál kupujici

KupuJici je povnen Uplátni péva zodpovědnost za ýady a |\^a oznámt prodáVa]icimu ne]pozděj při provádéni
prohidky kiercú je povinen lskulečnit podle § 21]2 ob€nského žákónik! pi přéVzeti Vozda od pródáVa]iciho
VopačiémpiipadéjehonálokyzodpovédnósIžaVadyža.ka]i.klpujiciberenaVědómi,ženeí]ůžeodstoupitod
Sm louw ani požadoÝái dodái i nové véc , nem úže_ i voz d o Vráijt V lom slavu, v ]a kém jej obdže , sm lvni slnny
Iimto !lr]!óUji !žti Uštanoveňi§ 2110 obóanského zákoniku Vzhedem k charakieru piedmétU kolpě neni kUpU]ici
op.ávnéi póžádovat Viměnu Věc (dodáni nové Ýěc) Vpřipadě. že kupL]ici póžácúié óplávú Vóžda ]e povnen
!ózdo pi]slavildo provozovny p.odáVa]iciho, v niž VozidLo koupl. neblde_idohódnllo ]i.ai Po provedeni opravy]e
kupljjcí pov nei na výzVU prodávajiciho s Vózidlo pievžii. o zpr]§obu plovede.ióplavy lozhód!]e plodáVajícl
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V ],] .]st.nolen .elpravená tolto smo!Vó! * ,r' }Jl;". pal.ým práÝi]in piÉtlp5y česlé rep!Ďlky. z.]mé.azákln.m a. 89/20]2 sb , obaanský zái(.nik V p atna,n zné.i

V]l 2 snr!v|i.lra]rrseVso!ad!§89.zála99/1963sb.baánskýs.!dn]iád,Vpatjrémz.é.i colrod]V, že mist|ěpjis lšn.],m sc!n.ň pro přip3d sporu Vyp ýVl]i.i.h Z 1é1o kUp.iam oUVy č 3 to!]c k!pnismlcwoL .oLi lel.rlt1.
Méstsl! sóld V Érné

V ] a Zňény. d.p].én' této sm olvyjso! mož.é pou.e V Disenné pod.bé a n. zákacě VZá]eňné d.lrocy ob.! sm]!Vnich

Vl .,1 Ná.ok ne néhrad! škódy nenisň lvnim pokltaň s]ednanými!téló sň oWé nikterak dólčen

V 1,5 Adreso! pló doručováni prodáVajiciň! ]e ]9ho adlesá Uled.ná Vcb.hocnim re]stř]k! Aoresou pro dóruaola|i
kUpU]i.iňU ]e]eho adlesa uvedená V2álr.! této 3ň.!vy Prodáv3]].i]é opÉVněn zasiál Véškelé pc;m.ó§t na ilioadres! Do]ie l ké zFéné jehó adresy. je kupujici povnen 1!1. zmé|u procáVáj;.iff! psemné ožnémit, zmé.a
ádlesy pro dór!čcvani]e V!]a prodáVá]iciň! účn.á ódé dňe doručeii óznámeni'o zmé;é adresy, K!p!ijc' nese
odpovédnósl za Vóasné oznémeni s!é nové adlesy ptó dor!čováni Pisennosli zas 3.é prodáýa]i.im kUpljicim! iá
adras! pro dctr]aóVéni dle IéIó sňlouvy se považ!]i Za dor!čené V př padě žé se klpujic na léio adrese ;ež.]dlje
.ebo nepřebirá pošlu Zá dorlaené se žási [t pcvažUji V ókahžk! do] {i.a aiíesu

V l6 Klpú]ici podp]sem léto sň]olvy Vsouadu se zékonem č. ]o]/2ooosb ó ó.iraně osobni.h úda]ú a o žměné
néktélý.t] zákonú V palném zné.i(dae]en zákón) !děuje na dób! neurčIo! áždo odvoánisV!] so!hlas slim
aby prcdéVa]ici].kožlo spráVce zpra@Ýáva Veškeré osob.j úda]e prodáVáji.ilro uvedené Vléio smo!Vé. á lo za
účelem Zalesě.i k!puji.ih. do evi,ien.e zátaznikj prodá!áji.iho a n;bižéňi ;bohod!, s !žeb ói zákazn ckých ťýhodkUp!]icD! KUp!]ici próháŠUj.. Že ]e pfuoáVa]i.in] póUČ;n o opráv.éni odmrt|o!t póskyin!t svehó so!hlasU
V piipacech kdy]eho sólhlas nenipló p né. i!]edná.iz 1é1o smloUry.ezb!,t|ý

V 7 Taló sm.!Va se Uzavira ve dVó! Vyhotovenich. z n chž každá sň UVnisřa.a óbdži]edno.

Vil 8 obě sm]Uvni slraný pfuhašlji že s tlto sm]oúV! přčd podpisem přéčeiy polozumély ]ejimu obsalr! s obsahem
souh]asi a dá]e lroh.š!j. že]e tato sm]ouva..oiéVem jqci svobódné Vú;.

! j Plidi\,.].ise z.Vazu]e k!p!]icim! z3s].l!.lki l..hi.ký pfuka2 óa V.zij ? ? ió a e mcžnosIi plód.Va] . nú

.1Z t.cll)- ,.-*o* í..:.1..4, ZillV


