
KUPNÍ SMLOUVA 

Č. smlouvy kupujícího 241/2016 
Č. smlouvy prodávajícího 

uzavřená  podia  ustanoveni § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „obč. z."), 
(dále jen „smlouva") 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika — Ministerstvo vnitra 
Sídlo: 
Kontaktní adresa:  

IC:  
DIC: 
Bankovní spojeni: 
Číslo  Ulu:  
Zastoupena: 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Email: 
Telefon:  

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
MV  — Glk HZS ČR, Kloknerova 26, 
pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 
00007064 
CZ00007064 

Mgr. Martinem Kučerou, ředitelem odboru 
provozního a správy majetku GŘ  HZS ČR 

(dále jen „kupující") 

a 

Hyundai  Motor  Czech  s.r.o. 
Sídlo: 
Kontaktní adresa:  
It:  
DIC: 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:  

Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 
Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5 
28399757 
CZ28399757 

Byung Kwon Sir 

(dále jen „prodávající') 



Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se prodivajici zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu 
zboil, specifikované v čl.  Ill,  této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo 
k tomuto zboží. 

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 1. 11. 2016, 
která byla vybrána na základě  zadávacího řízen' evidovaného pod 
Čj.: MV-134016-2/PO-PSM-2016. 

Článek  Ill.  

Zboží, předání zboží, vady zboží 

1. Předmětem této smlouvy je dodáni: 7 (sedmi) mistného automobilu kategorie SUV  
Hyundai  Grand  Santa Fe Executive  4x4 2,2CRDi est. Automat 147kW (dále jen 
„zboží"). 

2. Zboží musí být způsobilé pro použiti k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických 
norem a právního řádu České republiky. 

3. Kupující se zavazuje předmět pinění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle Článku 
VI. této smlouvy. 

4. Kupující  ph  převzetí zboží provede kontrolu zejména: 

a) dodané značky, typu, druhu, 
b) zjevných jakostních vlastností a roku výroby, 
c) zda nedošlo k poškozeni zboží při přepravě, 
d) dodaných dokladů  (dokumentace). 

5. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle článku  Ill.  této kupní 
smlouvy: 

a) schválené technické podmínky vozidla — základní technický popis, 
b) technické osvědčeni k vozidlu se zapsaným příslušenstvím, 
c) rozhodnutí Ministerstva dopravy CR o schválení technické způsobilosti typu 

samostatného technického celku vozidla, 
d) kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladujicl spiněni technických 

podmínek vyhlášky Č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, 
ve zněni vyhlášky Č. 53/2010 Sb. 

e) návod k použití, obsluze a údržbě  s ohledem na bezpečnost  price  a ekologii 
(bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní 
pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu 
stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami), 

f) servisní knížku a originální servisní dokumentaci, 
g) seznam výstroje včetně  požárního příslušenství, 
h) adresy a telefonní a faxovit Čísla servisních  mist,  
i) záruční listy, 
j) doklady a dokumentaci k provozování příslušenství, 
k) předávací protokol. 

6. Prodivajicl k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (ale jen „protokol") 
ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po předání zboží podepsán oběma smluvními 
stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni protokolu, třetí 

vyhotovení přiloží prodávající k faktuře. 
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7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno fádně  
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupující 
důvody odmítnutí převzetí zboží písemně  prodávajícímu  sal!,  a to nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů  od původního termínu předáni zboží. 

8. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona 
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Článek IV. 
Doba a místo dodání, předání zboží 

1. Prodávající je povinen dodat zboží do 15. listopadu 2016. 

2. Místem dodáni je  MV—  GŘ  HZS ČR — Kloknerova 26, 148 01 Praha 414. 

3. Prodávající se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží 
o termlnu dodání zboží nejméně  5 dni předem. 

4. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzeni 
předávacího protokolu v místě  dodáni. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn 

Článek V. 
Vlastnické pravo ke zboží a nebezpečí Škody na zboží 

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran po předáni a převzetí zboží. 

2. Nebezpečí vzniku škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran po předání a převzetí předmětu 
smlouvy od prodávajícího. 

Článek Vl. 

Kupní  cons  a platební podmínky 

1. Okamžikem uskutečněni dodávky zboží v místě  dodáni vznikne prodávajícímu právo 
fakturace podle skutečně  dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat 
náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisů. 

Celková cena zboží je stanovena ve výši: 

Cena bez DPH v Kč  785 091,73- Kč  
sazba 21% DPH v Kč  164 869,27- Kč  
Celková cena s DPH v  Ka  949 961,-  Ka  

Slovy celkem (devětsetětyřicetdevěttisicdevětsetiedesidjedna korun českých s DPH) 

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží 
(dopravu do místa pinění, skladováni, balné, zprovozněni, seznámeni s obsluhou atd.) 
Sazba DPH bude v případě  její změny stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

, 
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3. Cena bude zaplacena na základě  faktury (ve dvou vyhotoveních) vystavené prodávajícím 
v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím. 

4. Fakturace po spinění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční písemnou formou 
na adresu:  

MV - GŘ  HZS  ČR  
poet. přihr. 69 
Kloknerova 26 
148 01 Praha 414  

na faktuře jako odběratel bude uvedeno: 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 
Nad štolou 936/3 
170 34 Praha 7 

zastoupené — kontaktní adresa příjemce:  

MV-  GŘ  HZS ČR 
pošt. přihr. 69 
Kloknerova 26 
148 01 Praha 414 

5. Prodávající je povinen přiložit k faktuře originál předávacího protokolu v českém jazyce 
potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího. 

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě  splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních 
dnů  ode dne doručení faktury kupujícímu. V případě  pochybností se mil za to,  le  dnem 
doručeni se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. 

7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny 
z bankovního účtu kupujícího. 

8. Pokud kupující uplatni nárok na odstraněni vady zboží ve lhůtě  splatnosti faktury, není 
kupující povinen  al  do odstraněni vady zboží uhradit cenu zboží a může zboží vrátit. 
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 
30 (třIc:et) kalendářních dnů. 

9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo 
jeho části. 

10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo 
budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen nově  vyhotovit fakturu. 
V takovém případě  není kupující v prodleni se zaplacením ceny zboží. Okamžikem 
doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) 
kalendářních dnů. Prodávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou 
pracovních dnů  ode dne doručeni vrácené. 

Článek VII. 
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy 

1. V případě  nedodrženi termínu dodání a předání zboží podle a. III. a IV. ze strany 
prodávajícího, v případě  nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů  vad zboží je 
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prodávajicl povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
zboží bez DPH za každý, byť  i započatý kalendářní den prodleni. 

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodleni s Ohradou faktury po sjednané 
lhůtě  splatnosti  (wok  z prodleni ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH dle příslušné 
faktury za každý, byť  i započatý, den prodleni. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodleni jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů  ode dne 
jejich uplatnění. 

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodleni není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu Škody nebo odškodnění v piném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně  
dodat zboží. 

5. Za podstatné porušeni teto smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na 
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména 

a) prodleni prodávajícího s dodáním zboží o vice než jeden měsíc, 
b) neodstraněni vad zboží ve lhůtě  stanovené podle čl. VIII., 
c) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího. 

6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího 
nepostačuje k Ohradě  nákladů  insoNenčnlho řízeni, 

c) prodávající vstoupl do likvidace. 

7. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení 
s Ohradou svých peněžitých závazků  vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
60 (šedesát) kalendářních dni. 

8. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhá smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se 
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty. 

Článek VIII.  
Welts  a sankce za její nedodrženi 

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy do 10. 5. 2021 (min. 5/2021). 

2. Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující 
zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě. Na písemné ohlášeni vad je prodávající 
povinen odpovědět do 5 (pěti) pracovních dnů  od dne doručeni. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení. 

3. Prodávající se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady ve lhůtě  do 20 (dvaceti) 
dnů  od doručeni reklamace kupujícího nebo ve lhůtě  stanovené kupujícím, pokud by výše 
uvedená lhůta nebyla přiměřená. S odstraňováním vad v záruční době  bude započato 
nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů  od nahlášeni vady. 

4. V případě  nedodrženi terminu odstranění vad dle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, 
je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý, byť  
I započatý den prodleni. 

r 
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Článek IX. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně  
změnu údajů  v čl. I. smlouvy. 

2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle smlouvy uchovávat 
nejméně  po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni 
ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému piněni dle smlouvy, a to zejména pro účely 
kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně  na existující či hrozící střet zájmů  
bezodkladně  poté, co střet zájmů  vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů  zjistit před uzavřením smlouvy. 

4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů  uvedených ve smlouvě  včetně  ceny zboží. 

Článek X. 
Závěrečná ustanoveni 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby spiněni závazků  kupujícím 
a prodávajícím. Tato smlouva může být ukončena odstoupením kupujícího od smlouvy, 
které kupující oznámí prodávajícímu písemně  nejpozději do 30 (tHceti) kalendářních dnů  
od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení prodávajícímu na adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny 
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny 
ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

4. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně  
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy, 
budou řešeny smírnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušným českým soudem podle práva české republiky. 

6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se MI právním řádem České republiky, 
přednostně  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 7 (sedmi) stran, vše ve 3 (třech) stejnopisech, 
z nichž 2 (dva) obdrží kupující a 1 (jeden) prodávající. 

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje,  le  smlouvu uzavírá svobodně  a vážně, že 
považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a  le  jsou ji známy veškeré skutečnosti, 

jež jsou pro uzavřeni smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této 
smlouvě  své podpisy. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Technická specifikace automobilu 
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V Praze dne 7.11.2016 	 V Praze dne 
Za prodávajícího: 	 Za kupujícího: 	04‘)  

tor Czech  s.r.o. 
sova 2717/4 
.0 Praha 5 

DIČ  CZ28399757 
-21- 

.. 	 .... 

Byung  Kwon  Sir 	 Mgr. Martin Kučera 
jednatel společnosti 	 ředitel odboru provozního a správy majetku  

Hyundai  Motor  Czech  s.r.o. 	 Gik HZS ČR 
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data 41.  

AIL  

_.YP 
dvihový objem motoru (em3)  

Druh paliva 

Počet válců  
Kompresní  poměr  
Maximální vOcon 	(kW/k/otimln.) 

aximalnl 	Wavy  moment (NitVoUmin.) 
Příprava směsi 

alivově  nádrže 

Typ 5dveřovsk, 7mletni 

vznětový  radový 
	 2199 

Diesel  
4  

16,0:1  
147(200)/3800  
440/1750-2750 
Common Rail 

71 

PŘEVODOVÉ CJSTROJi 
Typ převodovky  
Pabst  převodových stupňů  
Pohon 

MaximaIN  rychlost  (km/h) 
Z chlenfzQn.lOOkmlh s 9.9  

'NIL&  
Cyklus - městský  
Cyklus - mimoměstský 
C klus - kombinovan ' 

Provozní hmotnost (pohotovostni + 75kg) (kg) 
Neivětšt technicky  připustná hmotnost (kg) 

Hmotnost brzděného přívěsu (kg) 
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) 
Nosnost stďech 

Celková Mika (mm)  
Celková  Mika (mm)  
Celková výška (mm)  
Rozvor (mm)  

Rozchod vpředu (mm) 
Rozchod vzadu  (mm)  
Poloměr otáčení (m)  
Mlnlmálni světíš vtlika (mm) 
Ob'em zavazadlového 

DVOZEK 
Předni naprava 

I naprava 

Přední I zadní brzd 

I - zlikladril/maximálnl (dle VDA 

1639 
5,62 
180 

634/1842 

nezavisle zavěšena, typ  McPherson  se Stilbilizatorem 

vicepryková 

kotoučové s vnitřnlm chlazením/kotoučové 

201 

8.3/218 
6.3/185 
7.0/184  

1996-2132 
2630 
2000 
750 
100 

4905 
1885 

1685/1695 - vč. střešních Nžin 

2800 
1628 

Technická specifikace automobilu 

• Spotřebe  pally.  a  *mist  co, konkrétnino vozedla 	nejen na hospodirnim využiti  pains,  ale jsou ovlivněny  take,  zpusobem jizdy a daliimi netechnockýrni faktory CO, te plyn. litery ve 

velkt mife phspive k oteplování Zemi Hodnoty spotřeby a  *mist  jsou ziib.keány předepsaným způsobem měřeni (nařizeni 80/1268/EHS v aktulanirn zněni) Udaje se nevztahují na 

konkrétril vozidlo nejsou součisisti nabidky ale  Wadi  pouze pro itely erovniril jednotlivých typů  vozidel 

www.hyundai.cz  



vnĚišl VÝBAVA 
19" kola z lehkých slitin, pneumatiky 235/55 R19 

Plnohodnotná rezerva 
Přední bixenonove adaptivni světlomety 
LED přední mlhove světlomety a denni světla, LED kombinovaná zadní světla 
Vnějši zrcátka s integrovanými směrovkami a LED osvětlení nástupního prostoru, zadní spojler v barvě  vozu, střešní ližiny (černé) 
Chromovaná mřižka chladiče, kliky dveří, lišty bočních oken 
Spodní kryt předního i zadního nárazníku, přední a zadní zástěrky 
Solární přední skla, zadní tmavá skla 

Panoramatické střešní okno (dvoudilné, přední část elektricky posuvná) - jen s paketem Technology 
Metalický lak karosérie 

BEZPECJ105T 
Stabilizační  system  VSM vč. protiprokluzového systému TCS, ABS, EBD a brzdového asistentu BAS 
Asistent pro sjíždění ze svahu DBC, asistent pro rozjížděni do kopce HAC  
System  bránici převraceni vozu  BOP, system  stabilizace přivtsu TSA 
Systém řízeni trakce při průjezdu zatáčkou ATCC 
Varovný  system  opuštěni jízdního pruhu  LOWS 
Airbag  řidiče a spolujezdce, přední boční airbagy, okenní airbagy pro všechny řady sedadel, kolenní  airbag  řidič e 
Funkce varovných světel př i nouzovém brzdění, Ochyty pro dětskou sedačku Osofix) 

vťflmnl VÝBAVA A KOMFORT 	 .sia1111111111 ." 
Anatomicky tvarovaná sedadla s koženym čalouněním a 7mistrti provedeni interiéru 
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce včetně  nastaveni výtky, elektrická bederní opěrka v sedadle ř idiče 
Vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhtivana krajní sedadla ve 2. řadě  
Kůži potažený volant a hlavice řadici páky, výškově  a podélně  nastavitelný vyhřívaný volant 
Paměť  nastaveni sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek 
Možnost nastavení charakteristiky posilovače řízeni a odezvy automatické převodovky  (Drive  Mode) 

Elektrická parkovací brzda s funkci Auto Hold 
Elektricky ovládaná přední a zadní okna,  el,  sklopná a vyhřívaná vnější zpětné zrcbtka, samostmivaci vnitřní zrcátko s kompasem 

Přední a zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera s obrazem na displeji navigace 
Inteligentní parkovací asistent SPAS 
Inteligentní  kilt  a startování tlačítkem, centrální zamykaní a alarm  system,  automatické uzamčení vozu při rozjezdu 

Tempomat s omezovačem rychlosti 
Dvouz6nova automatická klimatizace s kontrolou kvality ovzduší a ionizerem, chlazená přihrádka před spolujezdcem 

Samostatná klimatizace pro 3. řadu sedadel 
Palubni počitač, ukazatel venkovní teploty, regulace osvětleni palubních přístrojů  
Přistrojovy panel  'Supervision"  s 1,2" barevným displejem, palubní počítač  
Vyhříváni předního skla pod stěrači, monitorováni tlaku v pneumatikách 

Automatické světlomety (světelný senzor) a automatická stěrače (dešťový senzorl 
Automatické přepinění dálkových světel (AH13) 
Přední  bed  lampičky, schránka na sluneční brýle, funkce komfortních směrovek Urojblik) 

Přední středová opěrka rukou s odkládacím prostorem, středová opěrka rukou ve 2. řadě  s držáky nápojů  
Elektricky ovládané 5. dveře s bezdotykovým otviránlm 
Posuvná a nastavitelná sedadla ve 2. řadě ,  Mena  v poměru 4:24, sklopná jednim dotykem ze zavazadlového prostoru 

Roletka bočních oken ve 2. řadě, kryt zavazadlového prostoru, fixačni  sit'  v zavazadlovém prostoru 

156 - stop  and go system  
Elektrická zásuvka 220 V v zavazadlovém prostoru, USB ve 3. řadě  sedadel pro dobíjeni mobilnich zařízeni 

Příprava pro montáž tažného zařízeni včetně  kabeláže - umožňuje napojeni kabeláže pro tažné zařízeni 

AUDIOSYSTEMY A KOBEICTIV1TA  
Integrovaná navigace s 8" dotykovym displejern MP3 • USB & iPod, přijem  DAB,  ovIťiclani na volantu, bluetooth handsfree, vč. externího zesilovače 

a subwooferu, bezplatné aktulizace mapovych podkladů  po dobu 10 let  (lx rant)  v hodnotě  30 000 Kč  

Počet reproduktorů  

PAKETY VÝBAV 
Technology 

- Inteligentni adaptivni tempomat s funkci upiného zastaveni a opětovného rozjezdu 

- Monitorováni okolí vozu 360' kamerovým systémem 

-  System  varování před čelním nárazem FCWS s funkci automatického brzděni AEB, detekce vozidel i chodců  
- Sledovaní mrtvého Ohio vnějších zrcátek 1350, asistent změny jízdního pruhu LCA, upozorněni na projíždějící vozidla př i couvání RCTA 

,ZARUKY A SLUŽBY. ,  
5 let zaruka bez omezeni ujetych km 
5 let asistenční služby 

5 let kondični prohlídky  
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Executive 

•  

Executive 
v  ceně  
v cent 

v cent  

VÝBAVA VOZŮ  

Hyundai Grand Santa Fe 

Textiln í koberce Velur  
hasici přistroj  práškový 1 Kg typově  označeni PG1LE 

vystražne vesty pro 5  mist  
elektrokabelbt 13  pin  
taint  zař izen1  horizontálně  odnknateIng  
aeroduriamkků  střešni  resit  

Sada zimních kol vč. disků  dim  
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