
K U P N Í S M L O U V A Č. LDTA13/23000240_MU 
(dále jen "Kupní smlouva") 

s Autoleasing, a.s. 
se sídlem Praha 4, Budějovická 1912/64b, PSČ 140 00 
IČ 27089444 DIČ CZ27089444 
spisová značka B 8912 vedená u Městského soudu v Praze 
č bankovního účtu 4951882/0800 
(dale jen "Prodávající") 

Město Kopřivnice 
se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21, Kopřivnice 
IČ 00298077 DIČ CZ00298077 
č bankovního účtu 1767241349/0800 
(dále jen "Kupující") 

I. 
Prodávající je vlastníkem movité věci Škoda Superb Combi II Diesel 14-, č k / v ý r č TMBJE93TXE9031890 (dále jen „Movitá 
věc") 

II. 
Prodávající touto smlouvou Kupujícímu prodává Movité věci za dohodnutou kupní cenu 1 000,00 CZK bez DPH plus 21 
% DPH, tedy celkem zaokrouhleno 1 210,00 CZK (dále jen „Kupní cena") Vlastnictví k Movitým věcem přechází z 
Prodávajícího na Kupujícího dnem úplného zaplacení Kupní ceny 

III. 
Kupující se zavazuje Kupní cenu zaplatit v plné výši nejpozději do data splatnosti uvedeném na daňovém dokladu 
Prodávajícího V případě neuhrazení plné výše Kupní ceny Kupujícím do data splatnosti, pozbývá tato Kupní smlouva 
platností a Kupující je povinen Prodávajícímu do 3 dnů vrátit Movité věci a zabezpečit jejich převod na příslušném odboru 
dopravně správních agend zpět na Prodávajícího, a to na vlastní náklady. 

IV. 
Kupující prohlašuje, že stav Movitých věcí je mu dobře znám a ve stavu, ve kterém se nacházejí ke dm podpisu Kupní 
smlouvy, je kupuje Prodávající se po předložení potvrzení o uhrazení Kupní ceny na účet Prodávajícího zavazuje 
vystavit Kupujícímu plnou moc k provedení změny záznamu držitele Movité věci v technickém průkazu na příslušném 
odboru dopravně správních agend na jméno Kupujícího a odstranění záznamu o Prodávajícím jako majiteli Movité věci 

V. 
Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 24 05 2018, nejdříve však dnem úplného zaplacení 
Kupní ceny Prodávajícímu Vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, a to i v právech a 
povinnostech výslovně neupravených touto Kupní smlouvou Tato smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z 
nichž Prodávající i Kupující obdrží po jednom (1) vyhotoveni Prodávající i Kupující po přečtení této smlouvy prohlašuji, 
že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojuji níže uvedeného dne své 
podpisy 

Za Prodávajícího Za Kupujícího 

Podepsáno v Praze Podepsáno v 
Datum podpisu Datum podpisu 
čas (hodina, minuta) čas (hodina, minuta) 

Podpis Podpis 
Jméno Ilona Lachova Věra Peškova Jméno Město Kopřivnice 
Funkce specialista Klientského servisu specialista Klientského servisu 


