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Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla 
 
 

Čl. I. 
Smluvní strany. 

 
Město Chrastava 

nám. 1. máje 1  

463 31 Chrastava  

zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou 

 

dále jen „prodávající“ 

a 

Jméno a příjmení: Alena Fajmanová 

Trvale bytem: Klostermannova 766/11, 460 01 Liberec 1 – Staré Město 

 

 

dále jen „kupující“ 

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla. 
 

Čl. II. 
Prohlášení prodávajícího 

 
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného 
v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla. 
 

Čl. III. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla: 

Tovární značka: Škoda  

Typ model: Fabia 

Barva vozidla: bílá 

Rok výroby 2001 

Identifikační číslo vozidla (VIN): TMBPH16Y323457641 

Zdvihový objem motoru: 1 397 cm³  
   

Registrační značka vozidla (SPZ): 1L9 1514 

Číslo velkého technického průkazu: AP 377687 

Číslo ověření o registraci vozidla: UAJ796675 
(malý technický průkaz) 

STK platná do: 28.7. 2018 

Počet ujetých kilometrů: 162 146 

Počet klíčů: 1 ks 

Stav karoserie vozidla: mírná koroze 
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Čl. IV. 

Kupní cena 

Dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí 8 500,- Kč 

(osmtisícpětset). Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího č: 

4200099066/6800  do 10 dnů od podpisu smlouvy. 

. 
 

Čl. V. 
Prohlášení kupujícího 

Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem prodávaného vozidla, a že 
byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy. Kupující dále potvrzuje, že 
převzal od prodávajícího vozidlo se všemi náležitostmi uvedenými v této smlouvě.  
 

Čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

Prodávající se zavazuje provést odhlášení předmětného vozidla na kupujícího z evidence motorových 
vozidel a to nejpozději do dvaceti pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat kupujícímu 
doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla), které z důvodu přehlášení 
nemohl předat při podpisu smlouvy. 

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by 
kupujícího neupozornil. 

Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo 
prodávaného motorového vozidla. 
 
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 

 

V Chrastavě   dne 

………………………………………………………   …………………………………………………… 
podpis prodávajícího   podpis kupujícího 
 

 

 

 

 

 

 


