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Kupující

Statutární město Olomouc
Městská policie 
Horní náměstí 583 
771 27 Olomouc

v/

Mobil: 602 564 741 1Č: 299308
B. mjros!ava.stafova@mp-olomouc DIČ: CZ00299308

- -1

Předmět smlouvy
Sazba DPH Cena bez DPH Cena s DPH

SGJTrSOO VW Caravelle Comfort. 2,0TDI
4M0T.DR llOkW 6st.

21,00 % 1 012 628,10’Kč 1 225 280,00Kč

B4B4 Bílá "Candy"

j

Nadstandardní výbava:
4A3 Vyhřívání předních sedadel, odděleně nastavitelná 21,00 % 9 409,09Kč 11 385,00Kč
8T2 Tempomat 21,00 % 6 819,83Kč 8 251,99Kč
8X1 Ostřikovače světlometů 21,00 % 6 475,21Kč 7 835,00Kč
ZE7 Multifunkční kožený volant 21,00 % 7 839,67Kč 9 486,00Kč
8WH Mlhové světlomety s pňsvěcováním 21,00 % 7 739,67Kč 9 365,00Kč
PXE LED diodové světlomety vpředu 1 vzadu 21,00 % 36 928,92Kč 44 683,99Kč
ZZ9 Klimatizace "Clímatronic" 21,00 % 30 113,22Kč 36 437,00Kč
5FD Konsole na přístrojové desce s 1-DIN šachtou 21,00 % 1 277,69Kč 1 546,00Kč
ZN8 8 míst (2+3+3+0) Easy-Entry 21,00 % 19 599,17Kč 23 715,00Kč
5Q2 Dodatečné posuvné dveře vlevo 21,00 % 17 261,90Kč 20 887,00Kč
ZU2 Gumová podlaha v ložném prostoru 21,00 o/o 0,00Kč 0,00Kč
$0L Potahy sedadel "Pandu" látkové 21,00 % 0,00Kč 0,00KČ
ZI4 Rádio "Composition Colour" 21,00 % 7 646,28Kč 9 252,00Kč
$8P Vůz není určen k podstatné úpravě 21,00% 0,00Kč 0,00Kč
7X9 Zpětná kamera bez Parpllotu 21,00 % 6 415,70Kč 7 763,00Kč

Mez/součet 157 526,43Kč 190 606,98Kč
Modef + ban/a + nadstandardní výbava 1 170 154,53Kč 1 415 886,98Kč

Slevy:
Speciální podmínky pro státní správu 21,00 % - 310 090,91Kč - 375 210,00Kč

Cena vozu celkem 1 170 154,53Kč 1 415 886,98Kč
Poskytnutá sleva - 310 090,91Kč - 375 210,00Kč
Cena vozu po slevě 860 063.62Kč 1 040 677,00Kč

I.
Objednání vozidla
1.1.
Kupující objednává vůz na základě kupní smlouvy.
1.2.
Kupní cenu včetně případného zvýšení ve smyslu níže uvedeného ujednání zaplatí kupující nejpozdejí při převzetí vozidla.
V případě prodlení s úhradou kupní ceny vozu je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1% za každý den prodlení až do úplného zaplacení 
kupní ceny. Zboží zůstává majetkem dodavatele až do zaplacení.
1.3.
Kupní cena vozidla je stanovena na základě ceníku platného v den uzavření smlouvy. Provede-li výrobce vozidla v době mezi uzavřením kupní smlouvy a 
smluveným termínem dodání zvýšení kupní ceny předmětného vozidla, zvyšuje se celková smluvená cena vozidla o stejnou částku.
1.4.
Ke zvýšení celkové kupní ceny vozidla dojde rovněž v případě, kdy české vláda nebo některý z jejích příslušných státních orgánů přijme obecně závazná 
právní opatření, vedoucí např. ke zvýšení celních sazeb, daní apod.
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.5.
Dojde-li v případech uvedených v bodech 1.3. a 1.4. ke zvýšení celkové smluvené ceny vozidla o více jak 5 %, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a 
to oznámením doručeným prodávajícímu do deseti dnů ode dne, kdy byl prodávajícím o zvýšení ceny vyrozuměn.

II.
Předání a převzetí vozidla
2.1.
Prodávající se zavazuje dodat vozidlo do 24 týdní) od data podpisu této smlouvy. Dojde-ll k překročení této dodací lhůty u vozidel se sériovou výbavou o 
4 týdny a u vozidel se zvláštní výbavou o 8 týdnů, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a prodávající povinnost vrátit zaplacenou zálohu. 
Kupující odstupuje od smlouvy oznámením doručeným prodávajícímu do deseti dnů ode dne, kdy došlo k výše specifikovanému překročení dodací lhůty.
2.2.
Prodávající vyrozumí kupujícího o termínu a místě převzetí vozidla.
2.3.
Kupující je povinen převzít vozidlo ve Ihůtě 21 dnů ode dne, kdy mu bylo toto vyrozumění doručeno.
2.4.
Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení této lhůty. Nepřevezme-li však kupující vozidlo ani v takto prodloužené Ihůtě, má prodávající právo 
od smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové konečné ceny vozidla. Nárok 
na náhradu jiné škody tím není dotčen. Smluvní pokuta bude započtena se zaplacenou zálohou, případný rozdíl vypořádají účastníci do 10 dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy.

III.
Ostatní závěrečná ujednání
3.1.
Pokud provede výrobce ode dne uzavření kupní smlouvy ode dne dodání předmětného vozidla nepodstatné konstrukční změny nebo barevné odchylky na 
vozidle, neopravňují tyto změny kupujícího k odstoupení od smlouvy.
3.2.
Převzetí vozidla potvrzuje kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem oprávněných zástupců.
3.3.
Kupující má právo od této smlouvy odstoupit do 30dnů ode dne zaplacení zálohy sjednané v bodě 1.1., a to za předpokladu, že zaplatí odstupné ve výši 
10 % z celkové kupní ceny vozidla. Částka odstupného se započítává se zaplacenou zálohou. Účinnost odstoupení nastává okamžikem zaplacení 

odstupného prodávajícímu, případně započtením odstupného se zaplacenou zálohou, pokud výše zálohy odpovídá, nebo převyšuje částku odstupného, je 
prodávající povinen vzniklý rozdíl kupujícímu uhradit bez zbytečných odkladů.
3.4.
Ustanovení o odstupném dle bodu 3.3. této smlouvy neplatí, dojde-lí k odstoupení od smlouvy podle bodů 1.5. a 2.1.
3.5.
Tato smlouva, její výklad a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom.
3.6.
Souhlasím se zařazením mých osobních dat, uvedených na této smlouvě, do marketingové databáze autorizovaného prodejce a dovozce Porsche Česká 
republika s.r.o. Tyto údaje budou použity k nabídce produktů a služeb a zpracovány pověřenými agenturami v rámci marketingových studií za účelem 
zjištění spokojenosti zákazníků a zdokonalení nabízených produktů a služeb. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude 
nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
3.7.
Poskytnuté cenové zvýhodnění (sleva z ceny vozidla) je platné pouze v případě, že kupující vůz přihlásí do registru vozidel v České republice. Vozidlo 
bude provozovat déle jak 6 měsíců a stav tachometru bude mít více jak 1000 km. Kupující poskytne neprodleně kopii technického průkazu prokazující 
registraci vozidla v České Republice. Dodavatel sl vyhrazuje právo na kontrolu údajů v tomto bodě. V případě, že kupující nesplní povinnosti v tomto 
bodě, prodávající může dodatečně vyčíslit náhradu škody a požadovat po kupujícím její úhradu.

Jf. g, Jčž?Olomouc
04.06.2018
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Ing. Mirosla
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