
KUPNÍSMLOUVA
(dále jen „smlouva")

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

1.1. Kupující:

předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
IčO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující") na straně jedné

1.2. Prodávající: Přerost a Svorc - auto, s.r.0.
Sídlo: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Zastoupený: Liborem Přerostem, jednatelem
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1567762/0800
IčO: 63073188
DIČ: CZ63073188
vedený u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 35976
(dále jen „prodávající") na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu následujícího znění:

11.

Předmět smlouvy
2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vozidlo Škoda SUPERB L amp; K 2,0 TSI 206 kW 6-

stup. automat., 4x4, Černá Magic s perleťovým efektem (dále jen „zboží") a dále se
prodávající zavazuje provést s tímto plněním spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná
specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 - Cenová kalkulace 1CNS180944/1, ze dne 21.3.
2018 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je tedy
rovněž doprava zboží do místa plnění dle ČI. 111 této smlouvy a jeho instalace a uvedení do
provozu.

2.2. Kupující se zavazuje zboží řádně dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou
kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
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111.

Doba a místo plnění
3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 31. 5. 2018.

3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě písemného, oboustranně
podepsaného předávacího protokolu.

3.3. Místem plnění je sídlo kupujícího tj. Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165
OOPraha-Suchdol.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených
je stanovena dohodou smluvních stran.

4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle ČI. 11. této smlouvy sjednanou kupní
cenu ve výši

Cena bez DPH 870 033,10 Kč (slovy: osm set sedmdesát tisíc třicet tři korun českých deset
haléřů). DPH bude připočtena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy.

4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších
nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena zahrnuje i případné náklady
na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek,
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační
poplatky, provedení instalace zbožív místě plnění apod.

4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu - faktury, a
to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen
vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy
na základě předávacího protokolu (a po odstranění případných vad a nedodělků).

4.5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

4.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu
je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129,
165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu
nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.7. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího
ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

4.8. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný
správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud
prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet
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až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu.

V.
Práva a povinnosti stran

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré
zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní
požadavky dle této smlouvy a její přílohy.

5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy,
přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení
této skutečnosti v písemném protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může
být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude řádně a beze zbytku realizována dodávka zboží
prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.

5.3. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání
zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést
případné zaškolení, které je nezbytné k užívání zboží. Vše výlučně v českém jazyce a podle
předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své
náklady zajistit dopravu a ověření funkčnosti zboží.

5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným
okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.

5.5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění
a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

5.6. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této
smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.7. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou kjednání za prodávajícího
ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Michal Stašek
e-mail: stasek@prerost-svorc.cz
tel.: + 420 220 611 008

5.8. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech,
které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Jana Vohralíková
e-mail: kvestor@czu.cz
tel.: + 420224384084

5.9. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na
základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny
v písemné formě v českém jazyce a doručují se bud' osobně nebo doporučenou poštou či
e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.
Záruka na zboží

6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
dodánízboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím.



6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy
provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady,
případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady.
V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky
nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění
na tuto skutečnost.

6.3. V případě opravy zboží trvající déle než 1 den se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu
náhradní vozidlo odpovídající kvality jako je vozidlo dodávané kupujícímu na základě této
smlouvy.

6.4. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím
po její odstranění prodávajícím.

6.5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná v poslední den záručnídoby se považuje za včas uplatněnou.

6.6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým
poškozením zboží.

6.7. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad
dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle odst. 6.2. této smlouvy.

Vll.
Sankční ujednání

7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.

7.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za
každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle odst. 6.2. této
smlouvy.

7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení
s úhradou faktury.

7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

7.5. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli
pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní
ceny).

7.6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.
Platnost a účinnost smlouvy

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu této smlouvy
před její účinností se započítají na plnění dle této smlouvy.



8.2. Smlouvu je možné ukončit:
a) písemnou dohodu smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy.

8.3. Odstoupit od smlouvy Ize pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této
smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro
podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména
považuje:
a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po

dni splatnosti příslušné faktury,
b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná

nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této
smlouvy,

c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu
s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními
předpisy.

8.4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru
plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.

8.5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy.
Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před
skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tai< stanoví zákon.

lx.
Závěrečná ustanovení

9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy Ize učinit pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami
podepsaných dodatků smlouvy.

9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých
ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů
po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit
se svým nárokem k příslušnému soudu.

9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 1CNS180944/1, ze dne 21. 3. 2018
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9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a s uveřejněním plného
znění smlouvy v souladu se zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen
plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona

9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a sjejím obsahem
bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.
Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne....fíř..............

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

.//'jí· -r tt- ·71 Ť Ž t ESKA
, p,3 4 1 1! ZEM Š DĚLSKÁ  

- ,í { 1 1 UNIVERZITA 1
11.,0 V PRAZE (2/2 /

,-l-- -l.*--

:1_ľ-roväfeno_prä nimodd'ÖZUv  ek

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

Za prodávajícího:
Přerost a Švorc - auto

/4/.
Libor Přerost, jednatel
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PHD
PJB
PK7
PL[D

3V35UX

Cenová kalkulace 1CNS180944/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupnísmlouvy.

SUPERB L amp;K 2,0 TSI 206 kW 6-stup. automat.
4x4
Černá Magic s perleťovým efektem
Interiér: BS / Béžová

Nadstandardnívýbava:

WC7
WCE
3U3
8Mk
KA2
8IO
WC9 - L&1<

Doplňky prodejce:
*

Slevy:

Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním
Rezervní kolo ocelové (dojezdové)
KESSY s alarmem - bezklíčové odemykání, zamykání a startování
Malý kožený paket (3-ramenný multifunční kožený vyhřívaný volant pro rádio
a telefon s ovládáním DSG)

Paket 1-&amp;K Comfort
Paket Safety
Odkládací síť pod zadním platem
Zadní stěrač Aero
Rear View Camera
Masážní funkce pro elektrické sedadlo řidiče
Paket Multimedia

RAG Infotainment Columbus 9,2" s navigací
PT3 Komfortní tel. rSAP,bezdr.dob.a prop s vn.ant.
QV3 DAB-digitální radlopříjem
PWD Travel Assist
9WX Wireless RSE App

Mezjsoučet
Model + barva + nadstandardnívýbava

Povinná výbava, žárovky

Sleva pro státní správu

Cena vozu celkem
Poskytnutá sleva
Cena vozu po slevě

Standardnívýbava:
IAO Bez držáku
3GA Bez variabilní dvojité podlahy
EAO Bez prodloužené záruky
SZE Hlavové opěrky vpředu
31-2 Hlavové opěrky zadní 3 kusy

Zpracováno programem firmy TEAS® Zlín

Datum vystavení: 21.03.2018

Cena bez DPH

948 677,68 Kč

14462,80 Kč

19 669,42 Kč
1735,53 Kč
6 198,34 Kč
4132,23 Kč

13 223,14 Kč
13471,07 Kč

413,22 Kč
2 231,40 Kč
7 438,01 Kč
3 057,85 Kč

24 793,39 Kč

96 363,63 Kč
1059 504,13 Kč

1239,67 Kč

- 190 710,70 Kč

1 060 743,80 Kč
- 190 710,70 Kč

870 033,10 Kč

Cena s DPH' 

1 147 899,99 Kč

17499,99 Kč
I

23 800,00 Kč
2 099,99 Kč
7499,99 Kč
5 000,00 Kč

16 000,00 Kč
16300,00 Kč

500,00 Kč
2700,00 Kč
8 999,99 Kč
3 700,00 Kč

30000,00 Kč

116 600,00 Kč
1 282 000,00 Kč

1500,00 Kč

- 230 759,95 Kč

1 283 500,00 Kč
- 230 759,95 Kč

1052740,05 Kč

1Zlz

Prodávalicí
Přerost a Švorc -auto, s.r.o.
Veleslavínská 39

162 00 Praha 6

IČ: 63073188
DIČ: CZ63073188

Batikovníspojení: 1567762/0800 Česká spořitelna a. s.
IBAN: CZ26 0800 0000 0000 0156 7762
SWIFT GIBACZPX
E\.adresa: stasek@prero*svorc.cz
Telefon: +420 220 611 008
Fax: +420 235 363 804
Společnost je zapsána v obchodním rejstřö u vedeném Městským soudem v
prape, oddA C, vložka 35976.

Strana 1/2

i Kupující

ČZU v Praze
Kamýcká 129

165 21 Praha Suchdol



8N6
4UP
7kl
9E3
QGl
384
9P5
766
3C7
390
3ZU
8ZQ
UGl
8K3
783
9WT
8WH
UK3
895
8X1
8IP
4L6
6)Cr
3NU
956
3N2
9VS
6M3
9T1
4A4
2H4
4GW
4Eó
61-5
QQ9
3Y3
9TB
7XS
8S5
EMl
A65
1AS
11<Z
VW5
1PF
3PN
8T8
6Q2
VFO
3LC
Q21
7M2
OTR
5MN
QJ3
6K4
HlU'
8SP
V29
2JV
4ZB
1NL

Cenová kalkulace 1CNS180944/1
Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajkího k uzavření kupní smlouvy.

Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem
Kolenní airbag řidiče s deaktivaci airbagu spolujezdce
Kontrola tlaku v pneumatikách
Nabíjecí lampa v zavazadlovém prostoru
Prodloužený servisní interval
Přídavné upevnění dětslcé sedačky pro systém ISO FIX
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pasů (všichni pasažéři)
Start/Stop systém s rekuperací
Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Bez střešního nosiče
3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent rozjezdu do kopce
Light assist:ant (Comming home, Leaving homer Tunnel light, Day light)
12 V zásuvka(y)
&quot;SMART LINK + SMART GATE&quot;
Mlhové přední světlomety a světlo s s natáčením do zatáčky
Odjištění opěry zadního sedadla ze zavazadlového prostoru
S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Ostřikovače světlometů
Bi-Xenonové světlomety s AFS, s LED denním svícením a s dynamickou regulací sklonu
Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Vnější zpětná zrcátka s pamětí, aut. stmíváním, elektricky nastavitelná, odděleně vyhřívaná
Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Barevný Maxi Dot
Odkládací prostor s víkem v bočním obložení kufru s dvířky po obou stranách plus cargoelement
Soundpaket Branded
Síťový program
Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
Vyhřívání předních a zadních sedadel
Driving Mode Select a DCC- Adaptivní podvozek
Mikroklimatické sklo
Virtuální pedál-otevření/zavření 5.tých dveří(pouze v kombinaci s el.ovládanými dveřmi a Kessy)
Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlovací paket Ambiente provedení 2
Stínící rolo pro zadní sklo a boční skla - mechanická
Varovná světla (dveře)
Parking Assistant parkovací asistent - parkování podélně a kolmo k vozovce
2 světla na čtení vpředu
&quot;DRIVER ALERT&quot; - rozpoznání únavy
Kategorie 5
Elektronický program stability ESP
Kotoučové brzdy zadní
Akustická přední postranní skla se SunSetem
Šrouby kol Standard
El. seřizování obou předních sedadel s pamětí
Adaptivní omezovač (w/ &quot;Follow-to-Stop&quot;) a omezovač rychlosti
Hlavice řadící páky z kůže
Pedálové ústrojí Standard
Výplň dveří - pěnová fólie a tkanina
Komfortní sedadla vpředu
Prahové nástupní lišty s emblémem &quot;S&quot;
Vkládané tkané koberce Lounge Step
Dekorační obložení
Chromový paket - provedení II
Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Pneumatiky 235/45 R18 94W
LED zadní světla - top varianta
Kola z lehké slitiny Pegasus 8Jx18&quot; s leštěným povrchem antracitová
Nárazník v barvě vozu
Ozdobné lišty světlé
Se zakrytím pro kola z lehké slitiny

Zpracováno programem firmy TEAS ® Zlín

Datum vystavení: 21.03.2018
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Cenová kalkulace 1CNS180944/1
Nejedná se o cenovou kalkulad prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.
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5SJ Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Opo Zadní díl výfuku standard
5RQ Zpětné zrcátko vpravo, konvexní

Platnost cenové nabídky Je 14 dní od data vystavení.

Zpracováno programem firmy TEAS® Zlín

Mobil +420 602 277 333
Platnost cenové kalkulace do Cenovou kalkulaci vyhotovil Telefon +420 220 611 008
04.04.2018 Stašek Michal E\. adresa stasek@prerost-svorc. cz


