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Č. j. KRPH-49136-7/ČJ- 2018-0500NE-VZ
pro reaiizaíi veřejné zakázky s názvem:
,,Dodávka 4 ks osobních vozidel Škoda Octavia Style 1,4 TSi/81 kW G-TEČ",
na základě rámcové smlouvy, lC SMVS: 014V141008022

Smluvní strany:
1. Kupující:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové
se sídlem:
zastoupená:
lČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen ,,Kupující")

75151545
CZ75151545

(ve věcech technických)

a

2. prodávající:
Název:
se sídlem:
zastoupená:

ŠKODA AUTO a.s.
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav

IČO:
00177041
DIČ:
CZ00177041
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 332
(dále jen ,,prodávající")

uzavírají v souladu s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen ,,Občanský zákoník") tuto

Smlouvu o dodávce vozidel (dále jen ,,smlouva")

l.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě rámcové kupní smlouvy
na dodávky osobních vozidel na alternativní palivo CNG (Commpressed Natural
Gas) pro období let 2015-2018" (č. j. centrálního zadavatele MV-35047-16NZ2015) ze dne 17. 6. 2015.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Prodávající se smlouvou zavazuje na vlastni náklady a nebezpečí dodat kupujichnu
řádně a včas, v počtu a za cenu a podmínek stanovených dále ve smlouvě nová
vozidla v množství a technické specifikaci stanovené v příloze č. 1 této smlouvy a
barevného provedení dle § 10 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů. Jedná so o nové nepoužité automobily vyrobené v příslušném roce
vzhledem k datu objednávky.
prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nádedující automobily a provádět na nich
záruční a pozáruční servisní služby:

2.2

·

1 ks Škoda Octavia Style 1,4 TSl/81 kW G-TEČ 6° mech. převodovka v plné
výbavě, tj. všechny položky základní i mimořádné výbavy dle RS, barevné
provedení: šedá Quartz Metalíza

·

1 ks Škoda Octavia Style 1,4 TSI/81 kW G-TEC 6° mech. převodovka v plné
výbavě, tj. všechny položky základni i mimořádné výbavy dle RS, barevné
provedení: béžová Cappuccino Metalíza

·

1 ks Škoda Octavia Style 1,4 TSl/81 kW G-TEČ 6° mech. převodovka v plné
výbavě, tj. všechny položky základní i mimořádné výbavy dle RS, barevné
provedeni: bílá Moon Metalíza

·

1 ks Škoda Octavia Style 1,4 TSl/81 kW G-TEČ 6° mech. převodovka v plné
výbavě, tj. všechny položky základní i mimořádné výbavy dle RS, barevné
provedeni: hnědá Maple Metalíza

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za řádně dodaná vozidla sjednanou
cenu dle smlouvy.
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Ill.
TECHNICKÉ PODMÍNKY

3.1

prodávající prohlašuje, že se seznámil s předmětem smlouvy, a že vozidla budou
dodána s alespoň s takovým parametry, na jejichž základě byla uzavřena
rámcová smlouva, a v termínech stanovených v této smlouvě.

3.2 Servisní práce bude prodávající provádět dle požadavků kupujícího na základě
písemné objednávky, přičemž obě smluvní strany souhlasí s tím, že kupující není
povinen využívat servisní místa dodavatele.
3.3 prodávající se zavazuje zajistit dle požadavků kupujícího originální náhradní díly a
možnost provádění servisu ve smluvně zajištěném autorizovaném servisu po dobu
10 let od data převzetí posledního automobilu. Autorizovaný servis pro
Královéhradecký kraj smluvně zajišt'uje Porsche Inter Auto CZ, spol. s r.o.,
Na Okrouhlíku 1708/25b, 500 02 Hradec Králové, v souladu s přílohou Č.4
rámcové smlouvy.
3.4 Ostatní podmínky se řídí ustanoveními rámcové smlouvy.

IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 prodávajÍcÍ se zavazuje dodat vozidla podle svých možností bez zbytečných průtahů
do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. prodávajÍcÍ je oprávněn dodávat vozidla
postupně.
4.2 Místem plnění je výdejní místo prodávajícího:
ŠKODA AUTO a.s., Zákaznické centrum, Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá
Boleslav
V.
CENA

5.1 Specifikace ceny plněni je stanovena dohodou smluvních stran následovně:
Cena za 1 ks osobního automobilu v KČ bez DPH:

321.382,64 Kč

Cena za 4 ks osobních automobilů v Kč bez DPH:
Vyčís|ení DPH 21%:
Cena celkem za celý předmět plnění, tj.
za 4 ks osobních automobilů v KČ vC. 21% DPH:

1.285.530,56 KČ
269.961,44 KČ
1.555.492,00 KČ

5.2 Ceny uvedené v tomto článku smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše
přípustné, nepřekročitelné a zahrnujÍcÍ veškeré náklady prodávajícího nutné k
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řádnému splnění předmětu smlouvy (např. vedlejší náklady, náklady spojené s
dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejicich apod.). prodávající nese
veškeré náklady nutně nebo ýčelně vynaložené při plnění závazku ze smlouvy
včetně veškerých poplatků. V ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti sjednané ve
smlouvě, jakož i další činnosti, které ve smlouvě uvedeny nejsou, ale o kterých
prodávající vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo mohl. Cenu
plnění je možné měnit pouze za niže specifikovaných podmínek.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plněni smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu smlouvy, bude tato sazba
promítnuta do všech cen uvedených ve smlouvě s DPH a prodávající je od okamžiku
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH.
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
5.4 prodávajÍcÍ odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.
VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plněni bude prováděna bezhotovostním
převodem na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném předáni a převzetí
dodávky kupujícím. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný
předávací protokol potvrzující, že dodávka byla dodána kupujícímu v požadovaném
množství a kvalitě.
6.2 Faktury musí obsahovat č.j. kupní smlouvy, č.j. rámcové smlouvy, ke které se
dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 odst. 1
Občanského zákoníku.
6.3 Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručeni
kupujícímu na základě předacího protokolu na adresu: Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové.
6.4 Faktury doručené v prosinci 2016 musí být kupujícímu doručeny nejpozději do
patnáctého dne uvedeného měsíce.
6.5 Součástí každé faktury podle této smlouvy bude specifikace dodaného plnění tak,
aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem
řádného vedení evidence majetku kupujícího v souladu s těmito právními předpisy.
6.6 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsáni příslušné finanční
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.
6.7 Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícknu
bez zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené rámcovou smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného
předávacího protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením
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důvodu vrácení. prodávajÍcÍ je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit
nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Nová lhůta. v původní délce splatnosti běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
6.8 Prodávající je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud
nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty
neprávem nebo ve vyšší částce, než mu náležely. Vráceni bude provedeno
způsobem stanoveným kupujícím.
6.9 Platby budou v korunách českých na základě předložené faktury.
6.10 Zálohové platby kupující neposkytuje.
6.11 V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené
faktury, zaplatí prodávajícímu na jeho písemnou výzvu úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIl.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

7.1 Řádně dodaná vozidla budou smluvními stranami protokolárně předána a převzata
v místě dodání dle článku lV. této smlouvy.
7.2 O řádném předání a převzetí každého vozidla bude vyhotoven písemný předávací
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, přičemž v tomto předávacím
protokolu bude deklarována funkčnost a kompletnost dodaných vozidel.
7.3 Prodávajici prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci k dodaným
vozidlům předaným prodávajícím kupujícímu přechází na kupujícího dnem jejich
protokolárního předání kupujícímu.
7.4 Ostatní podmínky se řídí ustanoveními rámcové smlouvy

VIII.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1

prodávajicí je dále povinen:

a.

poskytnout řádně a včas plněni podle smlouvy bez faktických a právních vad:

b. postupovat při plnění předmětu smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších
znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího;
c. vyrozumět kupujícího nejméně 5 (slovy: pět) pracovních dnů před plánovaným
datem dodáni, za účelem připravenosti kupujĹcÍho k poskytnutí dostatečné
součinnosti při předání a převzetí plnění.
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8.2

prodávající je povinen za účelem ověření plněni svých povinností vytvořit podmínky
subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, k provédení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci předmětu
Smlouvy, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci
předmětu smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu
smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly,
včetně toho, že se prodávající podrobí této kontrole a bude působit jako osoba
povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. Těmito oprávněnými
osobami jsou kupující, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo
zdravotnictví České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Evropská komise,
Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, případně
další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
9.1

prodávajÍcÍ je povinen dodat automobily v množství, druhu a jakosti a náhradní díly
a servisní práce dle článku ||. této smlouvy při dodržení obchodních podmínek
sjednaných v této smlouvě a rovněž v rámcové smlouvě.

9.2

prodávající přebírá závazek a odpovědnost za vady vozidel, jež budou mít vozidla
(či jejich části) v době jejich protoko|árního předání a převzetí kupujícím a dále za
vady, které se na vozidlech (či jejich dilčích částech) vyskytnou v průběhu záruční
doby. prodávající v souvislosti s odpovědností za vady vozidel poskytuje kupujícímu
níže specifikovanou záruku.

9.3

prodávajÍcÍ se zavazuje poskytnout záruku:
a) 2 let bez omezení počtu ujetých kilometrů na všechny věcné vady na dodaný
automobil,
b) 2 roky na lak,
C) 12 let na neprorezavění karoserie

9.4

9.5

Záruční doba počíná běžet dnem protoko|árního předání a převzetí vozidel dle
smlouvy kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat
předmět plnění pro vady, za které odpovídá prodávající.
prodávající je odpovědný za to, že dodaný předmět plněni je v souladu se
smlouvou, a že po dobu záruční doby dle odst. 9.3 smlouvy bude mít dohodnuté
vlastnosti, úroveň a charakteristiky.

9.6

Veškeré vady předmětu plnění je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistí, a to e-mailem na adresu
nebo faxem na číslo
nebo písemně na
adresu ŠKODA AUTO, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4.
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9.7

prodávající se zavazuje k poskytnutí nebo zajištění provedení oprav vad vozidel,
na které se vztahuje záruka, v záruční době dle odst. 9.3 smlouvy v odborných
autorizovaných servisech. prodávajicí je povinen sdělit kupujícímu bezodkladně po
oznámení vady předmětu plnění, nejpozději však do 3 (slovy: tří) hodin od oznámení
vady, nejbližší odborný autorizovaný servis, ve kterém může být provedena oprava
kupujícím oznámené vady na vozidle. Nesděh-li prodávající nejbližší odborný
autorizovaný servis v uvedené lhůtě, je kupujIcí oprávněn zajistit opravu sám
v jakémkoliv odborném autorizovaném servisu na náklady prodávajĹcÍho. Nárok na
náhradu škody tím není dotčen.

9.8

Nepřevezme-li prodávajÍcÍ nebo prodávajícím sdělený nejbližší odborný
autorizovaný servis sdělený prodávajícím podle předchozího odstavce vozidlo
k provedeni opravy bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 24 (slovy: dvaceti čtyř)
hodin od oznámeni vady předmětu plnění, je kupující oprávněn zajistit opravu sám
v jakémkoliv odborném autorizovaném servisu na náklady prodávajícího. Nárok na
náhradu škody tím není dotčen.

9.9

Veškeré opravy vad vozidel, na které se vztahuje záruka, v záruční době dle odst.
9.3 smlouvy budou prováděny pro kupujícího zcela bezplatně a tedy výlučně na
náklady prodávajícího.
X.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

10.1 prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení na nedodrženi
termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky včetně
dph za každý i započatý den prodlení. výše sankce není omezena.
10.2 Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení
termínu plnění dodávky zboží, který bude stanoven v kupní smlouvě, a to ve výši
0,05 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
výše sankce není omezena.
10.3

Kupujicí je oprávněn požadovat na prodávajícIm smluvní pokutu za nedodržení
doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny
reklamovaného zboží včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimálni
výše sankce je 1000,- kč za den.

10.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o
smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
10.5

Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok kupujícího na náhradu
škody; nárok na náhradu škody je kupující oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty
v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splněni povinnosti, která je
prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
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XI.

DŮVĚRNÉ INFORMACE
11.1 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího, prodávající výslovně
prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení smlouvy
nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním
smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných
dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů,
zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 147a ZVZ.
11.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství a uděluji souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek.

XII.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI JEJÍHO UKONČENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je
účinná dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.
12. 2 Smlouva je platná do splnění závazku.
12.3 Smlouva může být ukončena:
a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena,
b) písemnou dohodou obou stran,
c) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních
stran poruší.
12.4 Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost
neporušila. KupujÍcÍ je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího
podstatného porušeni prodávajícím, přičemž za podstatné porušení smlouvy
prodávajícím se považuje takové porušení smlouvy, o kterém prodávající s
přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za
nichž byla smlouva uzavřena, věděl nebo musel vědět, že v době uzavření smlouvy
nebo v době porušeni povinnosti, že kupující nebude mít zájem na plnění povinností
při takovém porušení smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy je:
a) pokud prodávající nedodá předmět plnění ani po uplynuti 14 kalendářních dnů
pořádném termínu dodání;
b) dodání vozidel použitých nebo vyrobených v jiném než dohodnutém roce;
8

f

'

c) opakované porušování dalších povinností prodávajícím vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy,
zejména při zajišt'ování servisních služeb.
12.5 Smluvní strany se dohodly, že účinky odstoupení od smlouvy se nedotýkají již
splněné části plnění podle smlouvy, ledaže kupující sdělí prodávajícímu, že trvá na
odstoupeni od smlouvy od jejího počátku.
12.6 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být písemné a na
možnost odstoupení od smlouvy již dříve kupující písemně prodávajícího upozornil.
Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně.
12.7 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda
může spočívat i v nákladech vynaložených kupujícIm na realizaci nového
zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut a ostatních práv a
povinnosti založených smlouvou, která mají podle zákona nebo smlouvy trvat i po
jejím zrušení.
XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy.
Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
13.2 Doručovacími adresami jsou adresy uvedené v záhlaví smlouvy. Změnu je smluvní
strana povinna písemně oznámit předem a nebude-li to možné, tak bez zbytečného
odkladu po jejím provedení, nejdéle však nejbližší pracovní den. Smluvní straně
jdou plně k tíži důsledky případného neoznámení změny doručovací adresy podle
předcházejÍcÍ věty.
13.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení smlouvy neplatným, nezákonným nebo
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení
smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po
doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo
nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má
stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
13.4 Práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým
právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Veškeré spory mezi
smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny pokud možno nejprve
smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním
řízení před obecnými soudy České republiky.
13.5 Ustanovení výslovně neuvedená v této smlouvě se řídí ustanoveními uvedenými v
rámcové smlouvě.
13.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 1
(slovy: jedno) vyhotovení a prodávající 1 (slovy: jedno) vyhotovení.
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13.7 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.
13.8 Nedílnou součástí Smlouvy jsou nás|edující přílohy:
·
·

Příloha č. 1 - Technická specifikace automobilů
Příloha č. 2 - Plné moci

Kupující:

prodávajícŕ

V Hradci Králové dne 30.5.2018

V Mladé Boleslavi dne

.7

- 5. 06. 2018
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PřIloha č. 1 kupní smlouvy č. j. KRPH-49136-7/ČJ-2018-0500NE-VZ
Cena v KČ
bez DPH

ŠKODA Octavia SMe 1,4 TSU81 kW G-TEC- 6tl stup, mech. přév.

Barva karoserie

lx
lx
lx
lx

Barva interiéru

Onyx l Onyx (látka, tmavá)

5E34K5

šedá Quartz Metalíza
béžová Cappuccino Metalíza .
.
"
biiá Moon Metahza
hnědá Maple Metalíza
,

-

DPH v Kč
21 %

452 809,92

Cena v KČ
s DPH

95 090,08
547 900,00
2 447,11N

11652,89

HA

Cena 1 vozu v základním provedeni

0,00

0,00

0.00

464 462,81

97 537,19

562 000,00

Airbag řidiče, spolujezdce, boční vpředu, hlavové a kolenní řidiče (7 ks)

standard

0,00

0,00

0,00

3bodové bezpečnostní pásy pro všechna místa k sezení

standard

0,00

0,00

0,00

výškově stavitelné opěrky hlavy pro všechna místa k sezení

standard

0,00

0,00

0,00

ESČ včetně ABS+EBV+MSR+ASR"EDS+HBA+DSR+ESBS+MKB+XDS+PreM

standard

0,00

0,00

0,00

Multikolizni brzda

standard

0,00

0,00

0,00

Posilovač řízeni

standard

0,00

0,00

0,00

Centrálni zamykáni s dálkovým ovládáním

standard

0,00

0,00

0,00

CLIMATRONIC - automatická klimatizace

standard

0,00

0,00

0,00

Vnitřní cirkulace vzduchu a pylový filtr

standard

0,00

0,00

0,00

Vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

standard

0,00

0,00

0,00

Elektricky ovládaná přední a zadní boční okna

standard

0,00

0,00

0,00

Tónovaná skla

standard

0,00

0,00

0,00

Přední mlhové světlomety

standard

0,00

0,00

0,00

Imobilizér

standard

0,00

0,00

0,00

Tempomat

standard

0,00

0,00

0,00

výškově stavitelná sedadla řidiče a spolujezdce

standard

0,00

0,00

0,00

Vyhřívání předních sedadel

standard

0,00

0,00

0,00

Dělená a sklopná opěradla zadních sedadel

standard

0,00

0,00

0,00

Signalizace vzdálenosti při parkováni vzadu

standard

0,00

0,00

0,00

standard

0,00

0,00

0,00

Stavitelný volant ve dvou směrech

standard

0,00

0,00

0,00

Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem

standard

0,00

0.00

0,00

Autorádio dle nabídky ve střední kategorii výbavy - autorádio SWING

standard

0,00

0,00

0.00

Kryt zavazadlového prostoru (plato)

standard

0,00

0,00

0,00

Sada letních kompletních kol (disk z lehké slitiny, pneu, 4 ks)

PJ1

0,00

0,00

0,00

KESSY

POE

0,00

0,00

0,00

Automattcké rozsvíceni světel pro denní svícení po nastartován i, s možnosti vypnuti této
funkce řidičem

standard

0,00

0,00

0,00

Cena mimořádné výbavy

.

0,00

0,00

0,00

.
Povinná výbava dle § 32 odst. 1 Vyhl. MOaS č. 341/2002 Sb., příloha č. 14 novelizovaná
vyhláškou č. 216/2010 (trojúhelnik, autolékárnička, žárovky, vesta)

-

0,00

0,00

0,00

zdarma

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

11 019,01

2 313,99

13 333,00

Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách

Cena přislušenstvi
Sada zimmch kol (disk, pneu, 4 ks)

cÄk2U1,!,56¢vRA4U
r

Gumové koberce s obrubou (4 ks)

5E1061550

289,26

60,74

350,00

Box s nářadím (klič na kola, zvedák)

5E0093860

772,73

162,27

935,00

PTK

433,88

91,12

525,00

0,00

0,00

0,00

12 514,88

2 628,12

15 143,00

476 977,69

100 165,31

577 143,00

155 595,04

32 674,96

188 270,00

321 382,65

67 490,35

388 873,00

1 285 530,59

269 961,41

1 555 492,00

1/4 objemu palivové nádrže - benzin natural 95
1/4 objemu palivové nádrže - CNG

standard

Cena doplňků včetně montáže a lakování

-

Cena 1 vozu včetně mimořádné výbavy, přIslušenstvi a doplňků
Sleva na 1 vůz (bez ceny doplňků)
Cena 1 vozu po slevě
Počet vozů celkem (ks)

34%

Í
l
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Oprávněni k zastupování
o6chodnf společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869,
PSČ 293 60, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedenéin Městským soudem
v Praze oddfl B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332 (dále jen ,,společnost") pověřila
svého zaměstnance pana
s účlnností
od 1, 3, 2015 člnnostl vedoucího prodeje Česká republika,
Na základě tohoto pověření v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje
pan
společně s dalšfm k zastupování oprávněným zaměstnancem společností
nebo společně se členem představenstva společností společnost ve všech jedňánkh, k nlínž
při výše uvedené člnncstl obvykle docházl, pokud hodnota jejich předmětu
nepřekročí 36 mil, KČ.
pan
je oprávněn výše uvedenou čInnost vykonávat v rámci svého pracovního
poměru a svého funkčního zařazení ve spoIečnostl, Pan
enf oprávněn
pknábt toto pověření a souvlsejicf oprávněni k zastupování na další osoby,
Toto pověření a s ním souvlsejíd oprávněnf k zastupování platl do jeho QdvQ|ání.
Toto pověřenf a s ním souvlsejfcí oprávnění pozbývá platnosti také skQnčenľm pracovního
poměru mezi panem
a společnostl nebo změnou funkce zastávané panem
ve spolgčnostl.
V Mladé Bdeslavl dne 3. 3, 2015

U

·.

. já,
vedoucí prodeje Česká republika obchodní společností ŠKODA AUTO a.s.,
svým níže provedeným podpisem toto pověření a oprávnění beru na vědomí a tento svůj
podpis prohlašuji za svůj podpisový vzor.
V Mladé Boleslavl
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým Číslem
že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do Ěfodoby elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba:
Vystavil:
Pracoviště
V Mladé Boleslavi dne 26.07.2017
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ŠKODA

Oprávnění k zastupováni

Obchodní společnost ŠKODA AUTO a.s. se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, PSČ
293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 332, pod spisovou značkou Rg. B 332 (dále jen ,,společnost") pověřila svého zaměstnance
pana
narozeného dne 1. 7. 1967, s účinnosti od 1. 9. 2017 činností odborného
koordinátora prodeje státní správě.
Na základě tohoto pověřeni v souladu s § 430 občanského zákoníku zastupuje pan
společně s dalším k zastupování oprávněným zaměstnancem společnosti nebo společně se členem
představenstva společnosti společnost ve všech jednáních, k nimž při výše uvedené činnosti
obvykle dochází, pokud hodnota jejich předmětu nepřekročí 36 mil. KČ.
Pan
je oprávněn výše uvedenou činnost vykonávat v rámci svého pracovního poměru
a svého funkčního zařazení ve společnosti. Pan
není oprávněn přenášet toto pověření
a souvÍsejÍcÍ oprávnění k zastupováni na další osoby.
Toto pověřeni a s ním souvÍsejÍcÍ oprávnění k zastupováni platí do jeho odvoláni. Toto pověření a
s ním souvisejIcí oprávněni pozbývá platnosti také skončením pracovního poměru mezi panem
a společnostI nebo změnou funkce zastávané panem
ve
společnosti.

V Mladé Boleslavi dne 18. 9. 2017

já,
odborný koordinátor Prodeje státní správě obchodní společnosti ŠKODA AUTO
a.s., svým níže provedeným podpisem toto pověřeni a oprávnění beru na vědomí a tento svůj podpis
prohlašuji za svůj podpisový vzor.
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