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Smlouva o prodeji motorového vozidla

Smluvní strany

Autosalon Klokočka Centrum a. s., se sídlem Borského 786, 152 00 Praha 5

Zastoupený:_obchodním ředitelem, na základě plné moci

IČ: 26435713

DIČ:C226435713

Bank-spor.:—

dále jen „prodávající“

a

Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou městské části

IČ: 00231223

DIČ: 0200231223

dále jen „kupující“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu.

ČI. |.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvyje prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka Volkswagen

Typ model Caddy Maxi

Barva vozidla Bílá

Rok výroby 2016

Identifikační číslo vozidla (VIN) bude známo po dodání vozu

Zdvihový objem motoru 1395

Registrační značka vozidla bude známa po dodání vozu

Číslo velkého technického průkazu bude známo po dodání vozu

Číslo ověření o registraci vozidla bude známo po dodání vozu

(malý technický průkaz)

Počet klíčů 2
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Prodávající prohlašuje, že prodávané vozidlo splňuje specifikace, které jsou uvedené v příloze č. 1,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu za podmínek dále stanovených výše

uvedené vozidlo a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu.

3. Spolu s vozidlem je prodávající povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k jeho užívání.

4. Kupující se zavazuje vozidlo od prodávajícího převzít a zaplatit za ně prodávajícímu sjednanou kupní

cenu.

č|. ||

Kupní cena

Kupní cena vozidla včetně doplňkové výbavy a služeb činí 619 807,- Kč bez DPH a 749 966,- Kč včetně

DPH.

č|. |||

Platební podmínky

Kupující zaplatí prodávajícímu plnou cenu na účet, a to do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Vden

podpisu smlouvy je prodávající povinen vystavit fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti

stanovené právními předpisy. Lhůta splatnosti vystavené faktury prodávajícím činí 30 dnů.

V případě nezaplacení sjednané Kupní ceny v dohodnutém termínu je prodávající oprávněn od této

kupní smlouvy odstoupit.

č|. IV

Předání a převzetí vozidla

1. Prodávající se zavazuje dodat vozidlo max. do 4 měsíců od podpisu této smlouvy. Pokud vozidlo

nebude v této lhůtě dodáno, smlouva se od počátku ruší, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě dohody stran na prodloužení lhůty dodání vozidla se strany dohodly tak, že prodávající

uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny vozidla za každý, byť započatý týden

prodlení.

2. Dojde-li k překročení dodací lhůty uvedené v odst. 1., má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit

a prodávající povinnost neprodleně vrátit uhrazenou kupní cenu, pokud nebude nově dohodnuto

jinak. Odstoupení kupujícího od smlouvy vchází v platnost automaticky, pokud nedojde k převzetí

vozidla v dohodnutém termínu.

3. Prodávající i kupující maximální součinně dohodnou termín a místo převzetí vozidla. Tak, aby byla

dodržena lhůta dodání.

4. Převzetí vozidla potvrzuje kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem oprávněných

zástupců.

č|. v

Nabyti vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

Kupující nabude vlastnické právo k vozidlu dnem zápisu do TP. Okamžikem převzetí vozidla přechází

nebezpečí škody na něm 2 prodávajícího na kupujícího.

č|. VI

Ostatni a závěrečná ustanoveni

1. Pokud provede výrobce ode dne uzavření kupní smlouvy do dne dodání předmětného vozidla

nepodstatné konstrukční změny ve výbavě nebo barevně odchylky na vozidle, neopravňují tyto

změny kupujícího k odstoupení od smlouvy.



Ev. č. smlouvy 2016/0212

Kupující má právo od této smlouvy odstoupit do 30ti dnů od nabytí platnosti této smlouvy, a to za

předpokladu, že zaplatí odstupné ve výši 5 % z celkové kupní ceny vozidla. Odstupné je možné

započíst vůči zaplacené kupní ceně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem zaplacení

odstupněho prodávajícímu.

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné právní ani faktické vady, které by mu bránily

vozidlo kupujícímu prodat.

Tato smlouva, její výklad a právní vztahy z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky.

Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu prodávajícím i kupujícím

Prodávající i kupující mají povinnost po dobu 10 let od skončení zakázky uchovávat doklady

související s plněním zakázky a umožnit osobám poskytovatele dotace kupujícímu na nákup

vozidla a dalším osobám oprávněným k výkonu kontroly (zejména Ministerstva financí, Ministerstva

práce a sociálních věcí, Nejvyššího kontrolního úřadu) prověst kontrolu těchto dokladů.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod

nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si ji přečetly,

porozumělyjejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

V ........................ dne ....................... V Praze dne .......................

Razítko a podpis prodávajícího Razítko a podpis kupujícího

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,

že byly splněnyvpodmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMC/29.496. Us RMC 000352/2016 ze dne 10. 8. 2016

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace technických a dalších parametrů dodávky vozidla

Automobil s úpravou pro přepravu imobilních klientů 

— Osobní automobil

— Barva bílá

— Možnost přepravy 6 osob včetně řidiče a osoby na invalidním vozíku (dodržení 5 mist

+ 1 vozíčkář)

— Zadní nájezdová rampa zapuštěná, mechanická (plně integrovaná)

— Nájezdový úhel invalidního vozíku zadními dveřmi max. 13°

— V zadni části vozidla výška mezi stropem a podlahou V rozmezi 142 — 145 cm

— Protiskluzová a lehce omyvatelná krytina podlahy

— Samonavíjecí pásy pro upoutání invalidního vozíku

— Přední samonavíjecí pásy umožňují upoutání vozíku mimo vozidlo

— Možnost zachování nákladového prostoru — v případě, že nebude převážena osoba

na invalidním vozíku

— Rozvor náprav min. 3000 mm

— Výška vozu max. 1850 mm

— Tónovaná skla

— Benzínový motor minimálně 92 kw

— Klimatizace

— Boční posuvné dveře 2 X

— Zadní dveře výklopné

— Záruka vozu min. 4 roky nebo min. 180 000 ujetých km

— Záruka bezbariérové rampy minimálně 2 roky

— Zajištění zápisu přestavby do TP

— Při servisu vyzvednutí a zpětné přistavení vozu zdarma

— Poskytnutí náhradního vozu zdarma při garanční prohlídce vozu (standardní vybavení)

— Poskytnutí náhradního vozu zdarma při nepojízdnosti vozu (standardní vybavení)

— Maximální cena 1.000000,— Kč včetně DPH

— Doba dodání automobilu maximálně 4 měsíce od uzavření Smlouvy o prodeji

motorového vozidla


