KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU
(§ 588 a § 612 obč. zák.)

AUTOPORADCE s.r.o.
se sídlem v Ostravě–Zábřehu, Čujkovova 3097, IČ 28594762, DIČ CZ28594762
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 33718.
zastoupené Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem
jako prodávající
a
Město Kopřivnice
se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 00298077, DIČ CZ00298077
zastoupené Petrem Marečkem, vedoucím oddělení vnitřní správy
jako kupující

uzavřeli dnešního dne tuto
kupní smlouvu:
I.
Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu osobní automobil
Škoda Fabia Ambiente 1,4 MPI v barvě modrá Storm, rok výroby 2011, VIN: TMBEC25J3B3152480
a kupující tento automobil uvedené značky za dohodnutých podmínek kupuje. Bližší určení
prodávaného automobilu a jeho vybavení podle požadavků kupujícího jsou uvedeny v technické
příloze, která je součástí této smlouvy, kupující ji spolu se smlouvou převzal a její obsah výslovně
potvrzuje.
II.
Kupní cenu prodávaného automobilu uvedeného v čl. I. této smlouvy s vybavením podle technické
přílohy této smlouvy dohodli účastníci částkou 260.000,- Kč (slovy: dvěstěšedesáttisíckorun) včetně
DPH.
III.
Úhradu kupní ceny uvedené v čl. II. se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet u České
spořitelny a.s. č. ú. 996626379 / 0800 takto:
-

kupní cenu ve výši 260.000,- Kč do 7 dnů od převzetí automobilu, a to na základě faktury
vystavené prodávajícím

-

faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.,
v platném znění.

K zaplacení podle této smlouvy dochází dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.
IV.
Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího k převzetí automobilu po plné úhradě vystavené faktury.
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V.
Kupující se zavazuje převzít automobil do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí podle
čl. IV. shora.
VI.
Prodávající předá kupujícímu automobil s veškerým povinným a dohodnutým příslušenstvím
a vybavením (specifikace je uvedena v technické příloze této smlouvy), návodem, záručním listem,
servisní knížkou, a doklady nezbytnými pro jeho užívání a provoz.
Povinné pojištění vozidla si zajistí kupující sám a na vlastní náklady.
VII.
Převzetím automobilu, tak jak je uvedeno shora, se stává kupující jeho vlastníkem a přechází na něj
nebezpečí škody na prodané věci.
VIII.
Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá strana nesplní
povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené
ve výzvě ke splnění.
IX.
Práva kupujícího z vad prodaného automobilu se řídí záručními podmínkami, které jsou součástí této
smlouvy, kupující je převzal a řádně se s nimi seznámil, a příslušnými zákonnými ustanoveními.
Záruční doba činí 24 měsíců při dodržení všech předepsaných úkonů k provozu vozidla..
X.
Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy:
•

technická příloha – popis vybavení

V Kopřivnici dne 30.06.2011

kupující

prodávající
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Příloha: technická příloha – popis vybavení
ŠKODA FABIA AMBIENTE – AKČNÍ MODEL FAMILY
Motorizace:
1,4 MPI / 63kW
Převodovka:
5-ti stupňová mechanická
Barva:
metalíza modrá Storm
Výbava automobilu obsahuje:
• Zvýhodněný paket Ambiente PLUS (klimatizace + sunset)
• Rádio Blues s CD a MP3
• Rezervní kolo ocelové, zvedák vozu a klíč na kola
• Boční ukazatele směru z tmavého skla
• Černá dekorační fólie na B-sloupku v lesklém provedení
• Černý koberec
• Interiér „DOMINO“, přístrojová deska „měkká“
• Ochranné boční lišty dveří, černé
• Kola ocelová 6Jx15“ s velkoplošnými kryty „SATELLITE“ – 4ks
• Rozměry pneumatik 195/55 R15
• Přední mlhové světlomety a DAY LIGHT
• Paket „CHROM“
• ABS vč. MSR a Dual Rate
• ESP vč. ABS, MSR,ASR,EDS,HBA
• Airbag řidiče a spolujezdce s přitahovači předních bezp. pásů
• Boční airbagy vpředu
• DAY LIGHT s deaktivací
• Funkční paket
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (2 sklopné klíčky)
• El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
• El. ovládání oken vpředu
• Radiopříprava Škoda se 4 reproduktory
• Tónovaná skla
• Vnitřní cirkulace vzduchu (pylový filtr)
• Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
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