
KUPNÍ SMLOUVA A ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA VOZU ŠKODA

Č.: 314110118 komise:
Kupující:

CI Pan Cl Paní CI jiný právní subjekt
Název právního subjektu, jméno : KORDIS JMK, a.s.

Ulice: Nové sady 946/30
Obec: Brno
PSČ: 602 00
Registrace: Krajský soud v Brnč, oddíl B. vložka 6753

Předseda představenstva: Václav Tvrdý

kontaktní osoba:
email:
tel.:
IČ,
DIČ:

Martin Maňoušek

26298465
CZ26298465

Prodávající:

AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957,zapaný v OR u KS Brno, oddíl B, vložka138
KB Hustopeče, č. ú.:8608651/0100,variabilní symbol je shodný s číslem kupní smlouvy

Prodejce Vladimír Smetana
tel. :
e8E
model: 5E54M5 barva: BEBE

interiér: HA (černá)

e-mail :

označení: Octavia combi StYié 1,4TSl/110kW 6-st.mechan.
ceníková cena vozu (včetně DPH): 595 900,-KČ
další výbava:
kód název cena
barva: stříbrná Brilliant metalíza IS 3qq,-kč
PjB: Rezervnj kdo ocelové (plnohodnotné), zvedák vozu, klíč na kola 1 600,-KČ
PjU: Kola z lehké slitiny' "VELORUM" 6,5J x 16" Q,-KČ
PKO: Tažné zařÍzeni s odnímatelnou hlavici 12 400,-KČ
PKI: Sk|ápěcÍ funkce opěry sedag|a sRo|uiezdce 1 900,-KČ
pl6: Malý kožený paket(3 ramenný multifunkčnI vyhřívaný kožený volant rádio a telefon) 3 000,-KČ
PSČ: Máptivní tempomat s omezovačem 'ychlosti a prediktivnÍ ochranou chodcŮ 18 000,-KČ
PT5: BT komf. telef., bezdrát. spojení s vn, anténou a hlas. ovlád., Wire|ess Čharqinq, pro Wi-Fi 4 6qq,-kč
PW2: přednj mlhové světlomety s "CORNER" funkCÍ 2 500,-KČ
PW4: El. ovI., vyhřiv. a sklopná vn. zpětná zrcátka s automat. stmivánIm a Q$yět|, nástup. RrQ$tQru 6 qqq,-kč
PWR: TRAVELLER ASSIST BASIC 33 100,-KČ
YO(j: InfQtainment Online 1 rok 0,-KČ
ug1: Asistent rQzjezdu do kopce 2 000,-kč
7X2: ParkovacÍ senzory vpředu a vzadu 8 200,-KČ
KA2: REAR VIEW CAMERA 8 100,-KČ
7Y9: "LANE ASSIST" a "BLIND SPOT DEIECT" (p'o "TRAVEL. ASSIST") 9 000,-KČ

Celkem:
Sleva: QrqQny' státní Správy
Cena pq sIěvě:

DoplňkV (cena vG.PPH a montáže):
Povinná výbava

721 600,-KČ
19,5% - 140 712,-KČ

580 888,-KČ

0,-KČ

Celková cena 480.073 ,- KČ bez DPH 580.888 ,- KČ vC. DPH
kauce na rezervační náklady: --58.000.-KČ složena dne : převodem
KS DA HOT 2014/01_pl_l.1.2014
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termín dodání : duben l květen 2018
poznámka: doplatek vozu převodem
Protiúčet-Typ vozu: ------------- Cena:--------------

Prodávající se zavazuje, že za dohodnutých prodejních a dodacích podmínek dodá kupujícímu výše specifikovaný osobní (užitkový) vůz a kupující se zavazuje zaplatit
dohodnutou cenu na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím se lhůtou splatnosti 14 dnů. Pokud bude kupní cena hrazena formou leasingu, je uzavření
kupní smlouvy s leasingovou společností rozvazovací podmínkou této kupní smlouvy a tato kupní smlouva je vzorem pro uzavření kupní smlouvy s leasingovou
společností.
Kupující bere na vědomí, že termín dodán je předběžný a může být s ohledem na kapacitní možnosti výrobce změněn. Prodávající se zavazuje o takové skutečnosti
kupujícího prokazatelným způsobem informovat. výše uvedená sjednaná cena obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li ke změně zákonné
výše DPH k datu předáni vozidl81 je kupující povinen uhradit takto změněnou celkovou cenu. prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího k převzetí vozidla, jakmile
bude pro kupujícího připraveno, kupující se zavazuje po této výzvě, nejpozději do uvedeného terminu dodání nebo 3 dní (dle termínu, který nastane později) vozidlo
spolu s úhradou kupní ceny převzít, jinak se dostává do prodlení. V případě prodlení kupujícího s převzetím vozidla delším než 10 dní je prodávající oprávněn písemně
- poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu kupujícího - odstoupit od této smlouvy.
Kupující se zavazuje uhmdit prodávajícímu výše sjednanou kauci na náklady spojené s objednáním vozidla. Tato kauce bude při převzetí vozidla kupujícímu vrácena
v hotovosti nebo dle jeho pokynů na účet, který určí. Při nedodržení závazné objednávky kupujícím, zejména při neodebráni vozidla a odstoupeni od smlouvy, se
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené kauce. Smluvní pokuta je splatná na základě jednostranného úkonu prodávajícího a bude
započítána se složenou kaucí. V případě realizace smluvní pokuty vystaví prodávající kupujícímu účetní doklad.
Vlastnické právo k vozidlu přechází na kupujícího až dnem úplného uhrazení kupní ceny. Kupující není oprávněn do této doby vozidlo zcizit a jakkoli zatížit právem
třetí osoby. Prodávající má právo odstoupit od této smlouvy v případě prodlení s úhradou kupní ceny po dobu delší než 14 dní. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je
kupující povinen bezodkladně vozidlo vrátit prodávajicimu a uhradit smluvní pokutu ve výši ztráty hodnoty vozidla jeho používáním (která bude určena znaleckým
posudkem) plus náklady na tento znalecký posudek. Splatnost smluvní pokuty je na výzvu prodávajícího.
Záruční podmínky k vozidlu se řídí zákonem a jsou stanoveny v záručním prohlášeni uvedeném v návodu k obsluze.
Strany ujednaly úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně a omezení náhrady škody kupujícímu ©ůsobené neúmyslně dle § 2898 občanského zákoníku na
maximálně deset procent z ceny vozidla bez daně z přidané hodnoty.
Právní vztahy mezi stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a
účinnosti zveřejněním v registru smluv. Změny smlouvy je možné provést pouze na základě dohody smluvních stran a formou písemného dodatku, tímto ©ůsobem
budou řešeny i dohody o změně vybavení vozu. Obě strany prohlašují, že text smlouvy přečetly, rozumí mu a odpovídá jejich svobodné vůli, což svým podpisem
stvrzují.

v Brně dne: 22.1.2018

Prodávají(ň
Vladimír Smetana
Prodejce

Kupující (nnéno a funkce u PO nebo zástupce)
Václav Tvrdý

předseda představenstva
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