SMLOUVA KUPNÍČ: 1800925
o prodeji použitého motorového vozidla dle obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.
Prodávající

Kupující

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 0.z. AUTO Heller
Ostrava
Cihelní 3160/49b
702 00
Ostrava - Moravská Ostrava
IČ 47124652 DIČ CZ47124652
Sídlo společnosti: Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5
Zápis u Městského soud v Praze, oddíl C, vložka 12939.

Kulturní dům Kopřivnice
Obránců míru 368/1a
742 21
Kopřivnice
IČ: 66741122 DIČ: CZ66741122

Zástupce: Lukáš Zbořil

Zástupce: Michaela Sekerášová

Telefon: 553 666 925 Mobil: 739 523 519
Bankovní
Raiffeisenbank, a.s.

Telefon: 734 171 165 Mobil: 734 171 165
Bankovní spojení:

E-mail:

I.zborilfAautoheller.cz

Číslo účtu:

E-mail:

5070015585/5500

ekonom Akdk.cz

Číslo účtu:

společně také jen jako „smluvní strany“

V souladu se zák. 253/2008 Sb. byla provedena identifikace účastníka obchodu, podle osvědčení o podnikání
- (výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, osvědčení auditora, advokáta, lékaře, apod.). Byla
provedena identifikace fyzické osoby - kupující strany:
Jméno a příjmení:

Michaela Sekerášová

Identifikující osoba:

Lukáš Zbořil

Se souhlasem identifikovaného účastníka provedena

pz

identifikace a archivovány doklady totožnosti v podobě:

elektronické

Uchována kopie dokladu:

oP

ověřená plnámoc

[]

|

m

:

papírové kopie
pas

]

výpis z OR

[1]

V případě, že prodávající odmítne identifikaci, popřípadě odmítne udělit souhlas k archivaci, má kupující právo admitnout takovýto obchod.
identifikaci lze provést také zprostředkovaně. V takovém případě musí zájemce předložit veřejnou listinu o identifikaci fyzické osoby.

I. Předmět smlouvy
1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu níže specifikované použité vozidlo:
Tovární značka:
Volkswagen
Typ: Volkswagen Golf Variant 1,0 TSI BMT OPF 6G

Uvedeno do provozu:/

Č. motoru:

Objem/palivo:

Č. tech. průkazu:

UJ566527

115/Benzín

RZ:

1TS4070

VIN:

WVWZZZAUZKP563264

Stav km dle ukazatele: 9 760

Barva: stříbrná

dále jen „vozidlo“
Podrobnější technický stav vozidla je popsán v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla, který tvoří přílohu a nedílnou
součást této smlouvy.

2. Kupující se zavazuje, že zaplatí sjednanou kupní cenu a vozidlo si převezme, přičemž bere na vědomí, že prodávané
vozidlo není nové a může vykazovat známky používání či obvyklého opotřebení.
3. Vozidlo je prodáváno včetně výbavy, doplňků a dokladů uvedených v předávacím protokolu k vozidlu, který tvoří
přílohu a nedílnou součást této smlouvy.
4. Smluvní strany vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu $ 1740 odst. 3 obč. zákoníku
č. 89/2012 Sb.

H. Převod a výhrada vlastníckého práva
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1. Prodávající se zavazuje, že umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k vozidlu za podmínek sjednaných touto
smlouvou.
2. Vozidlo zůstává do úplného zaplacení celé kupní ceny, včetně eventuálních vedlejších sjednaných nákladů (např.
zimní pneumatiky apod.), ve vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet takového zacházení s vozidlem, které by
mohlo ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího, zejména nesmí vozidlo smluvnězcizit nebo zatížit, ani převést práva z
této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu prodávajícího.
III. Prohlášení smluvních stran

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vozidla.
2. Kupující prohlašuje, že
a) absolvoval zkušební jízdu, vozidlo důkladně prohlédl včetně jeho výbavy a doplňků, a neshledal žádné vady vozidla,
pročež prohlašuje, že se vozidlo shoduje s účelem koupě,
b) při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k
posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a neočekává ani nepožaduje od prodávajícího žádné další informacev této
souvislosti,

c) se seznámil se záznamem o prohlídce technického stavu vozidla.
3. Kupující dále prohlašuje, že byl srozumitelným, jasným a dostatečným způsobem seznámen se Všeobecnými
obchodními podmínkami kupních smluv o prodeji použitých motorových vozidel prodávajícího (dále jen „VOP“), které
tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy, a dále, že si VOP přečetl, a že porozuměl celému jejich obsahu, což
stvrzuje svým podpisem této smlouvy.

IV. Kupní cena a záloha na kupní cenu
1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu v souladu s čl. VI. této smlouvy kupní cenu vozidla ve výši 469 000,00
Kč (slovy: čtyřista šedesát devěttisíc). Prodávající prohlašuje, že vozidlo je předmětem DPH. Je-li vozidlo předmětem
DPH, je kupní cena dle první věty tohoto odstavce stanovena včetně DPH v zákonnévýši.
2. Kupující se zavazuje uhradit při podpisu této smlouvy zálohu na kupní cenu odpovídající částce ve výši 300 000,00
Kč (slovy: třistatisíc). Uhrazená záloha na kupní cenu se započítá na kupní cenu vozidla.
V. Splatnost a způsob úhrady zálohy na kupní cenu a kupní ceny
1. Kupní cena je splatná v hotovosti (do hodnoty 270.000,- Kč) nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet
prodávajícího, uvedený v záhlaví této smlouvy, nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy.
2. Záloha na kupní cenu je splatná v hotovosti (do hodnoty 270.000,- Kč) nebo bezhotovostním převodem na bankovní
účet prodávajícího, uvedenýv záhlaví této smlouvy, nejpozději v den podpisu této smlouvy. Je-li kupující v prodlení se

zaplacením kupní ceny či zálohy na kupní cenu déle než 7 dní, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu a jeho účinky nastanou okamžikem jeho doručení kupujícímu.

VI. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vozidlo nemá v době převzetí jiné skryté vady než vady uvedené v záznamu o
prohlídce technického stavu vozidla, a že na vozidle neváznou žádné právní vady a není zatíženo právem třetích osob,
vyjma sjednané výhrady vlastnictví a právních vad, kterými bude vozidlo zatíženo s předchozím souhlasem kupujícího
či v součinnosti s ním, nebo které vyplývají z této smlouvy a vyjma vad, za které prodávající neodpovídá na základě
právních předpisů či dle této smlouvy.
2. Kupujícíje oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady, která se projeví ve lhůtě dvanácti měsíců od převzetí
vozidla, ledaže servisní knížka k vozidlu stanoví lhůtu jinou. Kupující je oprávněn uplatňovat u prodávajícího práva z
vadného plnění po dobu dvanácti měsíců od převzetí vozidla. Odchylný údaj o delší délce reklamační lhůty uvedený v
servisní knížce k vozidlu má přednost před ujednáním v této smlouvě a VOP.
3. Prodávající kupujícímu neodpovídá za
a) vady, které kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznatjiž při uzavření smlouvy,
b) vady uvedené v záznamu o technické prohlídce vozidla, nebo na které prodávající kupujícího předem upozornil,
c) vady, pro které byla ujednánanižší cena vozidla,
d) vady odpovídající obvyklé míře používaní nebo opotřebení vozidla,
e) škody zapříčiněné vozidlem.

f) vady, které se na vozidle vyskytnou po jeho převzetí kupujícím (tedy neexistovaly v době převzetí vozidla), smluvní
strany si tímto vylučují aplikaci ust. $ 2100 odst. 1 věta druhá obč. zákoníku č. 89/2012 Sb. a ust. $ 2112 odst. 2 věta
druhá obč. zákoníku č. 89/2012 Sb. Důkazní břemeno ohledně existence vady při převzetí vozidla nese kupující.
4. Kupující je oprávněn vznášet nároky přiměřené povaze vady. Uplatňování nároku se řídí platnou právní úpravou dle
obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.
5. Týká-li se vada pouze součásti vozidla, může kupující primárně žádat jen výměnu součásti či odstranění vady
opravou.
VII. Podmínky předání vozidla
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1. Prodávající se zavazuje předat vozidlo kupujícímu po úplném uhrazení kupní ceny a kupující se zavazuje vozidlo

převzít.

2. Není-li dohodnuto jinak, dojde k předání a převzetí vozidla po vzájemné dohodě, nejpozději však do 5 dnů od uzavřen
této smlouvy (při prokázání úplného zaplacení kupní ceny). Nepřevezme-li kupující vozidlo ani po uplynutí náhradní lhůty
k převzetí, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu a jeho
účinky nastanou okamžikem jeho doručení kupujícímu.
3. Místem předání vozidla je adresa odštěpného závodu prodávajícího Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava - Moravská
Ostrava.
VIII. Financování a pojištění
1. Kupující prohlašuje, že kupní cenu hradí z vlastních prostředků.
IX. Dohoda o vzájemném vypořádání
1. Smluvní strany si tímto sjednávají, že rozhodne-li se kupující po uzavření této smlouvy financovat pořízení vozidla
prostřednictvím poskytovatele finančních služeb, který má namísto kupujícího nabýt vlastnické právo k vozidlu jeho
koupí od prodávajícího, zaniká tato smlouva bez dalšího od počátku s výjimkou této dohody o vzájemném vypořádání
obsažené v tomto čl. IX.
2. Pro případ, že by se kupující po uzavření této smlouvy rozhodl financovat vozidlo prostřednictvím poskytovatele
finančních služeb, který by následně k vozidlu nabyl vlastnické právo jinak než koupí od prodávajícího (např.
zajišťovacím převodem práva), zůstává tato smlouva i nadále platná a účinná.
3. Kupující souhlasí s tím, že v případě uzavření smlouvy s poskytovatelem finančních služeb dle odst. 1 tohoto článku
bude kupujícím poskytnutá záloha na kupní cenu vozidla v celé již své zaplacené výši bez dalšího vyplacena tomuto

poskytovateli finančních služeb:
„IČ: , ato na bankovní účet č. . Případné související nároky kupujícího z bezdůvodného obohacení musí kupující uplatni
vůči poskytovateli finančních služeb.
X. Smluvní pokuta
1. Prodávající má právo nárokovat po kupujícím jednorázovou smluvní pokutu ve výši zálohy na kupní cenu dle čl. IV.

odst. 2 této smlouvy a není-li záloha sjednána, pak ve výši 10 % z kupní ceny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, pokud
a) kupující nepřevezme vozidlo po uplynutí náhradní lhůty k převzetí,

b) je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 7 dní.
2. Prodávající má právo nárokovat po kupujícím jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny sjednanédle čl.
IV. odst. 1 této smlouvy, pokud kupující nezaplatí sjednanou zálohu na kupní cenu dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
3. Smluvní pokutou ani odstoupením od této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody. Na nárok na smluvní

pokutu nemá vliv odstoupení od této smlouvy.
4. Prodávající má právo započítat zálohu na kupní cenu zaplacenou kupujícím na smluvní pokutu či jiné pohledávky

prodávajícího za kupujícím.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku této smlouvy od počátku (v důsledku odstoupení od smlouvy,
vyslovení neplatnosti, či jiného právního důvodu) kupující souhlasí s tím, že si prodávající jednostranně započítá na
platby uhrazené kupujícím na základě této smlouvy tzv. amortizaci vozidla stanovenou na základě přiměřených a
rozumných kritérií prodávajícím či výrobcem vozidla při zohlednění zejména snížení hodnoty vozidla, počtu najetých
kilometrů, zhoršení technického stavu vozidla za období, kdy měl kupující vozidlo k dispozici, když takto stanovená

amortizace dle dohody smluvních stran představuje bezdůvodné obohacení kupujícího na úkor prodávajícího za dobu

užívání vozidla bez právního důvodu až do jeho vrácení prodávajícímu. To platí i v případě, že k odstoupení od smlouvy
dojde v důsledku vadného plnění prodávajícího.
XI. Doručování
1. Smluvní strany se dohodly, že doručování v souvislosti s touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb., za platně a účinně doručenou se považuje i zásilka uložená na poště, kterou si adresát nevyzvedl.
2. Za platně a účinně doručené se považuje také odeslání zásilky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy,
pokud je vyžádáno automatické potvrzení o doručení.
XII. Parkovné

1. Kupující je povinen převzít si vozidlo v dohodnutém termínu. Pokud si vozidlo včas nepřevezme, je povinen platit

prodávajícímu ode dne následujícího po dohodnutém dni k převzetí parkovné ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun
českých) denně.

XIII. informace o zpracování osobních údajů
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1. Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím nebo osobou za něj
jednající (jakožto fyzickou osobou), které souvisí s obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro plnění smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
a plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.Bližší informace o
zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://porsche-interauto.cz/pia-cz/osobni-udaje/.
XIV. Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním

řádem České republiky, zejména obč. zákoníkem č. 89/2012 Sb. Dále smluvní strany prohlašují, že je jim terminologie

této smlouvy srozumitelná, a pokud se vyskytnou odchylky od terminologie obč. zákoníku č. 89/2012 Sb., nemají vliv na
platnost a účinnost této smlouvy. Kupující prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny
pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a případné další související
smlouvy dle $ 1727 obč. zákoníku č. 89/2012 Sb., a že neočekává ani nepožaduje od prodávajícího žádné další
informace v této souvislosti.
2. Smluvní strany si sjednávají aplikaci ust. $ 2121 a $ 2126 obě. zákoníku č. 89/2012 Sb. na tuto smlouvu.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou VOP, servisní knížka k vozidlu a všechnyjejí další přílohy. Ujednání této smlouvy
mají před VOP a údaji v servisní knížce k vozidlu přednost, není-li touto smlouvou výslovně stanovenojinak.
4. Kupující se tímto výslovně zavazuje, že práva a povinnosti z této smlouvy nepřevede na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu prodávajícího.
5. Tato smlouva nabýváplatnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě. Jakékoli změny nebo doplnění musí být provedeny výlučně formou
písemného vzestupně číslovaného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. Má se za to, že ujednání, která
nebudou písemná a podepsaná oběma stranami, jsou neplatná. Každou změnu této smlouvy lze zásadně učinit pouze
písemně s podpisem obou smluvních stran na téželistině, přičemž každá později podepsaná smlouva o vozidle jakožto
předmětu koupě představuje novaci téže smlouvy a je platná v poslední podepsanéverzi.
7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně jejího předmětu ke dni jejího podpisu a nahrazuje
všechny případné předchozí smlouvy a předsmluvní ujednání smluvních stran.

8. Pokud některé z ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost
či neúčinnost tohoto ujednání nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku
ani jiných ujednání této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ujednání oddělitelné od zbytku
smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ujednání nahradit novým platným a
účinným ujednáním, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání.
9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu. Jedno pro účely účetnictví prodávajícího a po
jednom pro každou ze smluvních stran.

Prohlášeníidentifikované osoby k provedené identifikaci
„Potvrzuji shora uvedené údaje o identifikaci jako správné a prohlašuji, že nemám výhrady k provedené identifikaci."

[I

Identifikace provedena: Ostrava - Moravská Ostrava dne 30.07.2020
identifikaci provedl:

Lukáš Zbořil

Ostrava - Moravská Ostrava dne 23.07.2020
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 0.z. AUTO Heller Ostrava

Prodávající

Ostrava - Moravská Ostrava dne 23.07.2020
Kulturní dům Kopřivnice

Kupující

Přílohy:
- Záznam o prohlídce technického stavu vozidla
- Předávací protokol

- VOP
- Souhlas se zpracováním osobních údajů
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(A Auto Heller
OSTRAVA| OPAVA

ZÁZNAM O PROHLÍDCE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA
Volkswagen Golf Variant 1,0 TSI BMT OPF 6G
Č. motoru:
WVWZZZAUZKP563264
Barva:
stříbrná
Objem (cm3): 115/85
Počet majitelů: 0
Stav km:
9 760

Značka:

1800925
85
1TS4070 V provozu od:

Kupní sml. č.:

VIN:

kW:
RZ:

Vůz se nachází ve stavu tak, jak je označen v tabulce zaškrtnutím odpovídajícího stupně

b

C

d

e

Karosérie

Lak

Vnitřní prostor

Ostatní

Bez závad, bez projevů
opotřebení. Malý počet
najetých kilometrů,
pravidelná údržba.

Celistvá, nepoškozená.

Lak nový, konzervovaný.
Vysoký lesk bez skvm.

Žádné stopy po

Opotřebení pneumatik
cca do 40%, originální
rozměr,
neprotektorované. Motor
a zavazadlový prostor
čistý bez známek
nepřiměřeného
zacházrní

Nepatrné známky
opotřebení. Nejsou nutné
opravy. Drobná seřízení
a pravidelná kontrola
žádoucí.

Malá vyboulení nebo
promáčknutí. Možné
nepatrné stopy po korozi.
Použito neoriginální
příslušenství.

Nepatrné stopy po
opotřebení na sedadlech,
čalounění nebo
kobercích. Ložný prostor

Opotřebení pneumatik
cca 40-60 %, originální
rozměr event. dobře
protektorované. Motor a
zavazadlový prostor
znečištěný, bez známek
nápadného poškození.

Posouzení
stavu

a
Mechanický stav

A

Žádné vyboulení ani

promáčknutí. Žádné
stopy po korozi.

Původní (originální) nebo
nový lak. Menší oděrky
nebo matná mista
možná.

opotřebení na sedadlech,
čalounění nebo
kobercích. Ložný prostor
bez odřenin.

nese stopy používání.

Žádoucí opravy, výměny
a údržba, odpovídající
počtu ujetých kilometrů.
Např. tlumiče, svíčky

Vyboulení a promáčknutí.
Lehká poškození plechu.
Stopy po korozi.Skody
po havárii opraveny, ale
viditelné stopy.

Matný, stopy po korozi
nebo špatně nalakováno.
Vylepšení žádoucí.

Žádoucí větší opravy.

Bezpečnost provozu není
zajištěna. Není zajištěna
,
D E F E KTN I

provozuschopnost.

Stopy po havárii. Silné
prorezivění, poškození
nosných dílů.

Nový lak nutný. Značné
stopy koroze, znatelné
stopy po barevně
špatném (odlišném)
nalakování.

-

Zřetelně stopy po
optřebení na sedadlech,
čalounění nebo
kobercích. Skvrny a
znečištění. Ložný prostor
silně opotřeben.

Opotřebení pneumatik
cca 60-80 %. Při
protektorování méně než
50% jednostranné
opotřebení. Motor a

Žádoucí oprava nebo

Opotřebení pneumatik
cca 80-100 %,
neoriginální rozměr nebo
silné jednostranné
opotřebení. Motor a
zavazadlový prostorsilně
znečištěn. Stopy po

-

výměna sedadel,

čalounění nebo koberců.
Silná znečištění. V
ložném prostoru stopy po
násilném poškození.

zavazadlový prostor

znečištěn.

násilném poškození.

Výbava:

Poznámka:

Zkušební jízda:

Vůz je základě posouzení stavu:
[1] provozuschopný

[1] neprovozuschopný

] byla vykonána

[1] nebyla vykonána

Kupující shledává výše označený stav za správný.

Ostrava - Moravská Ostrava dne 30.07.2020

Kulturní dům Kopřivnice

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 0.z. AUTO Heller Ostrava

Michaela Sekerášová
Kupující
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Všeobecné obchodní podmínky kupních smluv o prodeji použitých motorových
vozidel společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČ: 47124652

I. Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP*“) upravují veškeré právní vztahy, do nichž vstupuje společnost Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČ: 47124852, se
sídlem Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5 (dále jen „společnost“) při uzavírání kupních smluv (dále souhrnně také jen „smlouvy“) o prodeji použitých motorových vozidel
(dále jen „vozidlo“) s jinou osobou (dále jen „zákazník“). Zákazníkem může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.
2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností
nebos ni jinak jedná.
3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem
se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li zákazník ve smlouvě své identifikační číslo, pak bere na
vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
4. VOP jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi společností a zákazníkem.
5. Zákazník bere na vědomí, že prodávané vozidlo není nové a může vykazovat známky používání či obvyklého opotřebení.

II. Sjednané způsoby změny objednávky a kupní ceny
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP*“) upravují veškeré právní vztahy, do nichž vstupuje společnost Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., IČ: 47124652, se
sídlem Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5 (dále jen „společnost“) při uzavírání kupních smluv (dále souhrnně také jen „smlouvy“) o prodeji použitých motorových vozidel
(dále jen „vozidlo“) s jinou osobou (dále jen „zákazník“). Zákazníkem může být buď podnikatel, nebo spotřebitel.
2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností
nebos ni jinak jedná.
3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem
se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li zákazník ve smlouvě své identifikační číslo, pak bere na
vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
4. VOP jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi společností a zákazníkem.
5. Zákazník bere na vědomí, že prodávané vozidlo není nové a může vykazovat známky používání či obvyklého opotřebení.

IH. Záloha na kupní cenu a způsob úhrady kupní ceny
1. Není-li ve smlouvě uvedeno něco jiného a je-li záloha na kupní cenu sjednána, činí záloha na kupní cenu 10 % z kupní ceny. Zákazník se zavazuje zaplatit zálohu na
kupní cenu v hotovosti nebo na účet společnosti uvedený v záhlaví smlouvy, a to do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy. U bezhotovostní platby se dnem zaplacení
rozumí den, kdy byla částka připsána na účet společnosti. Při platbě v hotovosti potvrdí společnost příjem okamžitě.
2. Vozidlo zůstává do úplného zaplacení celé kupní ceny, včetně eventuálních vedlejších sjednaných nákladů (např. zimní pneumatiky apod.), ve vlastnictví společnosti.
Zákazník se musí zdržet takového zacházení s vozidlem, které by mohlo ohrozit výhradu vlastnictví společnosti, zejména nesmí smluvně zcizit nebo zatížit vozidlo,ani
převést práva ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu společnosti. Nebezpečí škody na věci přechází na zákazníka okamžikem převzetí vozidla (podpisem předávacího
protokolu a převzetím klíčů).
3. Zbývající část kupní ceny, a to i včetně jejího případného zvýšení ve smyslu čl. II. odst. 2 VOP, je zákazník povinen uhradit společnosti nejpozději při převzetí vozidla, a
to buď úhradou v hotovosti či bankovním převodem, přičemž připsání platby v celkové výši sjednané ceny na bankovní účet společnosti, nejpozději v den avizované
připravenosti společnosti k plnění, je podmínkou pro předání vozidla zákazníkovi.
4. Finanční limit pro platbu v hotovosti činí 270.000,- Kč.
5. Pokud si zákazník zvolil financování kupní ceny prostřednictvím poskytovatele finančních služeb a z jakéhokoli důvodu zruší finanční službu před úplným
zaplacením kupní ceny, je povinen oznámit společnosti, zda do 14 dnů od zrušení finanční služby uzavře se společností novou smlouvu (leasing) nebo původní smlouvu
ukončí (úvěr). Pokud zákazník nevyrozumí společnost o zrušení finanční služby, odpovídá zákazník za škodu, která v souvislosti s porušením této oznamovací povinnosti
společnosti vznikne.
IV. Platební podmínky
1. Jako podklad k zaplacení zálohy na kupní cenu či kupní ceny vozidla vystaví společnost zákazníkovi daňový doklad (fakturu).
2. Daňový doklad (faktura) bude vystaven společností v souladu s právními předpisy a bude obsahovat zejména tyto skutečnosti: číslo faktury, identifikační údaje a DIČ
společnosti, předmět a číslo smlouvy a den uskutečnění zdanitelného plnění, den vystavení faktury, den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo bankovního
účtu, na který má být placeno, celkovou fakturovanou částku a výši daně z přidané hodnoty.
3. Zákazník — podnikatel si je vědom skutečnosti, že při nákupu vozidla pro jeho podnikatelské účely a uplatnění vrácení DPH je konečný odpočet DPH závislý nazjištění
příslušného finančního úřadu. Společnost zákazníkovi za vrácení DPH neodpovídá.

V. Podmínky a místo převzetí/předání vozidla
1. Společnost se zavazuje předat vozidlo zákazníkovi po úplném uhrazení kupní ceny v dohodnutém terminu, nejpozději však do 5 dnů od uzavření smlouvy, to neplatí,
neposkytuje-li
zákazník
součinnost
s
převzetím
vozidla.
2. Místem předání vozidla je adresa provozovny či odštěpného závodu společnosti uvedená ve smlouvě.
3. Zákazník je povinen převzít si vozidlo v dohodnutém terminu. Pokud si vozidlo včas nepřevezme,je povinen platit společnosti ode dne následujícího po dohodnutém dni
k převzetí parkovné ve výši 0,05 % z kupní ceny vozidla denně za každý započatý den. Zákazník nese od prvního dne prodlení s převzetím vozidla nebezpečí škody
na vozidle.
4. Převzetí vozidla potvrdí zákazník svým podpisem, u právnických osob podpisem a razítkem oprávněných osob, případně plnou mocí k převzetí vozidla s podpisem a
razítkem oprávněných osob.
VI. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
1. Společnost odpovídá zákazníkovi, že vozidlo nemá v době převzetí jiné skryté vady než vady uvedené v záznamu o prohlídce technického stavu vozidla, a že na vozidle
neváznou žádné právní vady a není zatíženo právem třetích osob, vyjma sjednané výhrady vlastnictví a právních vad, kterými bude vozidlo zatíženo s předchozím
souhlasem zákazníka či v součinnosti s ním, nebo které vyplývají z této smlouvy a vyjma vad, za které společnost neodpovídá na základě právních předpisů či dle této
smlouvy.
2. Společnost zákazníkovi neodpovídá za
a) vady, které zákazník musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznatjiž při uzavření smlouvy,
b) vady uvedené v záznamu o technické prohlídce vozidla, nebo na které společnost zákazníka předem upozornila,
©) vady, pro které byla ujednána nižší cena vozidla,
d) vady odpovídající obvyklé míře použivaní nebo opotřebení vozidla,
e) škody zapříčiněné vozidlem.
f) vady, které se na vozidle vyskytnou po jeho převzetí zákazníkem (tedy neexistovaly v době převzetí vozidla), zákazník a společnost si tímto vylučují aplikaci ust. $ 2100
odst. 1 věta druhá obč. zákoníku č. 89/2012 Sb. a ust. $ 2112 odst. 2 věta druhá obč. zákoníku č. 89/2012 Sb. Důkazní břemeno ohledně existence vady pí převzetí vozidla
nese zákazník.
3. Zákazník je oprávněn uplatnit u společnosti právo z vady, která se projeví ve lhůtě dvanácti měsíců od převzetí vozidla.
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4. Zákazník je oprávněn vznášet nároky přiměřené povaze vady. Uplatňování nárokuse řídí platnou právní úpravou dle občanského zákoníku.
5. Týká-li se vada pouze součásti vozidla, může zákazník primárně žádat jen výměnu součásti či odstranění vady opravou.
6. Upozornění: Spotřeba paliva uvedená v technickém průkazu je technickým parametrem vozidla, zjištěným v umělém prostředí za konstantních podmínek. Při provozu
vozidla na pozemních komunikacích může být skutečná spotřeba vyšší, zejména vlivem způsobu jízdy, povětmostních podmínek, užíváním klimatizace a dalších
spotřebičů apod. Vyšší spotřeba není vadou výrobku, pokud není autorizovanými testy prokázán opak. Vadou výrobku není sám o sobě akustický projev vozidla nebo
drobné odchylky v barevnosti proti odsouhlasenému grafickému vzorku barvy. Zákazník byl seznámen s metodickými pokyny výrobce vozidla ohledně běžné spotřeby
provozních kapalin vč. kapalin mazacich, pročež s touto metodikou výslovně souhlasí a považuje její obsah
VII. Sankce
1. V případě prodlení zákazníka se zaplacením zálohy na kupní cenu či kupní ceny nebo s převzetím vozidla má společnost nárok na smluvní pokutu ve výši zálohy na
kupní cenu vozidla, nejméně však ve výši 10 % z kupní ceny.
2. Smluvní úrok z prodlení je obecně pro všechny peněžité nároky společnosti vůči zákazníkovi stanoven ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty ani odstoupením od smlouvy není dotčen nárok společnosti na náhradu škody. Na nárok na smluvní pokutu nemávliv odstoupení od smlouvy.

VIII. Zánik smluvního závazku mezi zákazníkem a společností
1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, pokud společnost požaduje kupní cenu vyšší o 5 % a více než je kupní cena při podpisu smlouvy při současném
zakalkulování zvýšení dle čl. II. odst. 2 VOP. Zvýšení ceny do 5 % dle či. II. odst. 2 VOP neopravňuje zákazníka k odstoupení od smlouvy.
2. Společnost má právo od smlouvy odstoupit, nepřevezme-li si zákazník vozidlo v dohodnutém termínu převzetí nebo nezaplatí-li zákazník zálohu na kupní cenu či kupní

cenu

v dohodnuté lhůtě.

IX. Doručování
1. Doručování mezi společností a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, za platně a účinně doručenou se
považuje i zásilka uložená na poště, kterou si adresát nevyzvedi.
2. Za platně a účinně doručené se považuje také odeslání korespondence na e-mailové adresy, uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud je vyžádáno automatické potvrzení
o doručení.

X. Informace o zpracování osobních údajů
Společnost jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem nebo osobou za něj jednající (jakožto fyzickou osobou), které souvisí s
obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména
pro plnění smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu či. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
Zákazník má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování,
jakoži právo na přenositelnost údajů, a to prostřednictvím adresy uvedenév čl. | odst. 1 VOP nebo na e-mailové adrese gdprédporsche.cz. Bližší informace o zpracování
osobních údajů jsou dostupné na https://porsche-interauto.cz/pia-cz/osobni-udaje/.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy mezi společností a zákazníkem jsou podřízeny právnímu řádu České republiky.
2. Všechny spory mezi společností a zákazníkem — podnikatelem, ať již dříve či v budoucnu vzniklé, budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 5, nám. Kinských
5, Praha 5. V případě, že dojde mezi společností a zákazníkem — spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může spotřebitel podat návrh

na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát —
oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr©coi.cz, web adr.coi.cz.
3. VOP jsou součástí obsahu všech smluvních vztahů mezi společností a zákazníkem. V okamžiku uzavření smlouvy jsou VOP mezi společností a zákazníkem platné a
účinné. K účinnosti VOP postačí, potvral-li zákazník svým podpisem, že s nimi byl srozumitelným, jasným a dostatečným způsobem seznámen, že si je přečetl, a že
porozuměl celému jejich obsahu.
4. Obchodní podmínky zákazníka, které nebyly společností výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči ní neúčinné. Ujednání odsouhlasených obchodních podmínek
zákazníka, které se liší od obsahu VOP společnosti, jsou vůči ní neúčinné, není-li jiné písemné dohody. V případě, že kolizi ujednání řeší obchodní podmínky zákazníka
stejně či podobně, mají přednost VOP společnosti.
5. Jakákoliv změna VOP společností je možná, pokud zákazník nebude mít k novému znění VOP vypracovaných společností žádných připomínek do pěti
pracovních dnů od jejich oznámení v provozovnách a odštěpných závodech společnosti či na webových stránkách společnosti (www.porsche-interauto.cz); marným
uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované VOP. Bude-li mít zákazník v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění
podmínek ve spojení s ujednáními nových VOP, jež nebyly zákazníkem rozporovány.
6. Pokud VOP stanovíněco jiného, než smlouva uzavřená mezi společností a zákazníkem, má přednost ujednání ve smlouvě.
7. Sjednává se, že na pohledávky za zákazníkem může společnost jednostranně započíst svoje závazky. Zákazník může postoupit svoje pohledávky za společností
výlučně po jejím předchozím písemném souhlasu.
8. Práva společnosti ze závazkového vztahu se zákazníkem se promlčují po deseti letech.
9. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto VOP nemá za následek neplatnost VOP jako celku. Jednotlivá ustanovení jsou pro účely výkladu a posouzení platnosti a
účinnosti od sebe oddělitelná.
10. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2017.

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., 0.z. AUTO Heller Ostrava
společnost
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KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI AUTOMOBILU
1. Smluvní strany

00292-7898C138

1.1 Prodávající:
Název:

Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o. o.z. AUTO Heller Ostrava

Sídlo:

Cihelní 3160/49b, 702 00 Ostrava

IČO:

47124652

Info email:

autoheller@autoheller.cz

DIČ:

CZ47124652

Tel:

596 606 229

Zapsaný v OR:

, Oddíl s.r.o. , Vložka

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s. 5070015585/5500

IBAN:

CZ7755000000005070015585 BIC/SWIFT:

Zástupce:

Zbořil Lukáš Mobil: Email:

1.2 Kupující:
Název:

Kulturní dům Kopřivnice

Sídlo/Bydliště:

Obránců míru 368/1a, 74221 Kopřivnice

IČO/dat.nar./č.OP:

66741122

Info email:

ekonom@kdk.cz

DIČ:
Zapsaný v OR:
Zástupce:

CZ66741122

Tel:

+420734171165

Michaela Sekerášová

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je koupě vozu značky Volkswagen (dále jen „vozidlo“):
Model:

SYCB4YW0

Crafter skříň 35 103kW 6G 4Mot DR

Objem motoru:

1968 ccm

Barva vozu:

Červená Kirsch

Výkon kW/k:

103/140

Barva potahů:

Titanově černá

Převodovka:

6-stupňová převodovka

Kód barvy:

4B4B / AS

Číslo karoserie:

Číslo komise:

Poznámky:
3. Cenové ujednání
3.1. Kupní cena vozidla v Kč včetně 21% DPH:
A/ Základní kupní cena vozidla
B/

1 143 890,--

Barva vozidla / obj. kód: Červená Kirsch / 4B4B

0,--

C/ Zvláštní výbava / obj. kód:
Boční obložení nákladového prostoru: / 5DU
- do výše střechy
- z nelakované překližky
Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru: / 5BD
- s ochranou nákladové hrany
LED osvětlení v nákladovém prostoru: / 9CW
- 4 LED světla ve stropě nákladového
prostoru
- rozsvěcí se automaticky po otevření
zadních křídlových dveří
Lišty k uchycení nákladu III: / 6L2
- na bocích nákladového prostoru a na
dělicí přepážce
Parkpilot vpředu a vzadu: / 7X2
- bez aktivní ochrany boků vozidla
Potahy sedadel "Austin" látkové / $0L
Přední náprava zesílená, maximální / VV8
zatížení 2100 kg
Sedadlo řidiče Komfort Plus: / 3TF
- výškově nastavitelné
30.07.2020

19 321,-19 779,-5 082,--

9 431,-17 445,-0,-8 195,-4 004,--
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- nastavitelný sklon sedáku
- s loketními opěrkami na obou stranách
- s bederní opěrkou elektricky
nastavitelnou ve 4 směrech
Tažné zařízení - pevné: / 1D1
- včetně stabilizace přívěsu
Vůz není určen k podstatné úpravě: / $BP
- dle sdělení kupujícího není prodávaný
vůz určen k další úpravě.

18 999,--

LED čelní světlomety - akční nabídka: $O1

12 100,--

0,--

D/

Mezisoučet:

E/

Speciální podmínky:

-326 958,--

F/
G/
H/
I/

Kupní cena včetně DPH v CZK (dále jen „kupní cena“):
DPH v CZK:
Kupní cena bez DPH v CZK:
Záloha na kupní cenu

931 288,-161 628,54
769 659,46
100 288,--

1 258 246,--

3.2. Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu (bod 4.) stejného charakteru, i když to není
u jednotlivých položek uvedeno.
3.3. Záloha činí: 100 288,-- CZK, doplatek zálohy činí: 831 000,-- CZK.
3.4. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět kupní smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnická práva
nejpozději do 20 týdnů ode dne zaplacení zálohy na kupní cenu.
3.5 Kupující tímto prohlašuje, že byl seznámen s Všeobecnými podmínkami kupní smlouvy, uvedenými níže (bod 5.)
této smlouvy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy a že souhlasí s jejich zněním. Kupující rozumí smluvnímu
ujednání v plném rozsahu a žádných dalších informací od prodávajícího nežádá.
3.6 Prodávající tímto upozorňuje kupujícího na následující skutečnosti a vlastnosti vozidla a kupující současně svým
podpisem stvrzuje, že tato upozornění bere na vědomí a s tímto vědomím vozidlo od prodávajícího kupuje:
a) hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou
platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž
příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může
tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně.
b) hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u vozidla se v současné době ověřují v následujícím smyslu:
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou
hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího
standardu NEDC (New European Driving Cycle).
V České republice jsou výrobce, dovozce i prodávající dle požadavků správních orgánů, nicméně stále
po přechodnou dobu (do 2020), povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle
NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.
Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavené díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit
relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s
povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva,
spotřebu elektrické energie a emise CO2, jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se konečné hodnoty dle
NEDC u vozidla mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či
technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za
skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době převzetí či registrace vozidla)
budou lišit. Kupující tímto výslovně akceptuje bez dalšího případné odchylky v aktualizovaných
hodnotách emisí CO2 a spotřeby paliva od hodnot, které mu byly sděleny či jinde uvedeny dříve.
Shora uvedené skutečnosti a popsané vlastnosti vozidla není kupující oprávněn uplatňovat u prodávajícího jako vady
vozidla (ani v rámci případné záruky za jakost) bez ohledu na to, zda by byly objektivně posouzeny jako vady vozidla,
jelikož na ně prodávající kupujícího upozornil.

Ostrava, dne: 30.07.2020

Zbořil Lukáš, prodávající:

30.07.2020

Kulturní dům Kopřivnice, kupující:
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4. Sériová výbava vozu Volkswagen Crafter skříň 35 103kW 6G 4Mot DR:
-

16" kola ocelová, stříbrná:
- ET60, zatížení 1 200 kg

-

2 funkční klíče
3-bodový bezpečnostní pás řidiče:
- výškově nastavitelný
- s předpínačem
- bezpečnostní pás spolujezdce není
výškově nastavitelný

-

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV

-

Dělicí přepážka bez okna

-

Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC

-

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
řidiče

-

Kotoučové brzdy vpředu, 16"

Airbag řidiče
Asistent pro kompenzaci bočního větru

-

Plnohodnotné ocelové rezervní kolo:
- nářadí a zvedák s nosností do 3,5t

-

Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R:
- se sníženým valivým odporem

-

Posuvné dveře na pravé straně

-

Přední náprava maximální zatížení 1800kg

-

Rádio "Composition Audio":
- monochromatický displej
- 2 reproduktory vpředu
- slot na SD kartu
- USB vstup
- Aux-In
- telefonní rozhraní Bluetooth
- nemá ovládání v českém jazyce

-

Rozhraní pro připojení úpravců IP4:
- svorkovnice pro připojení externích
přístrojů, pod obložením A-sloupku
vpravo dole
- příprava pro programovatelnou
jednotku
- bez telematiky

-

Sedadlo řidiče Komfort:
- výškově nastavitelné
- nastavitelný sklon sedáku
- s vnitřní loketní opěrkou
- s bederní opěrkou manuálně
nastavitelnou ve 2 směrech

-

Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo:
- s úložným prostorem pod dvojsedadlem a
s vyklápěcím stolkem

-

Servotronic:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy

-

Start-Stop:
- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku

-

Středové kryty kol pro ocelová kola

-

Vnější zpětná zrcátka:
- elektricky nastavitelná
- vyhřívaná

-

Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu:
- vnitřní strana bílá

-

Zadní křídlové dveře neprosklené

Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Baterie 420A (70Ah)
Boční poziční světla
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- bez bezpečnostní pojistky
Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu
Elektrické ovládání bočních oken:
- řidič a spolujezdec
Gumová podlaha v kabině řidiče
Halogenové světlomety (dělené)
Hlavní odpojovač baterie
Imobilizér
Klimatizace "Climatic":
- manuální regulace

Kryt spodku vozidla
Madlo pro nastupování na dělicí přepážce
- v nákladovém prostoru

-

Mřížka chladiče:
- černá nelakovaná
- s jednou chromovanou lištou

-

Multifunkční ukazatel "Plus":
- černobílý LCD displej s rozšířenými
funkcemi
- v kombinaci s rádiem Composition Audio
není v českém jazyce
- sériová výbava od modelového roku
2019, do modelového roku 2018 v sériové
výbavě bez multifunkčního ukazatele

-

Multikolizní brzda

-

Odkládací přihrádka nad stropem kabiny:
- přístupná z nákladového prostoru
- mezi stropem kabiny a střechou

Nekuřácké provedení - bez popelníku
a zapalovače

-

Odkládací přihrádka pod stropem kabiny:
- se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou

-

Opatření ke snížení hluku v kabině Plus

-

- ukazatel ujeté vzdálenosti
- otáčkoměr
- ukazatel paliva
- hodiny

Osvětlení v nákladovém prostoru:
- 2 světla, jedno nad bočními posuvnými
dveřmi a druhé nad zadními křídlovými
dveřmi
Otevřená odkládací přihrádka
Palivová nádrž 75 l
Panel přístrojů:
- ukazatel rychlosti

30.07.2020
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Potahy sedadel "Austin" látkové
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
- 2 + 2 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve
stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které
byly na vozidlo namontovány nebo
umístěny dodatečně (úpravy,
příslušenství)
Přední nárazník vozu šedý:
- bez lakované lišty
- s integrovanými schůdky na obou
stranách

Tažné oko vpředu
Úchytná oka v podlaze:
- 10 ok u středního rozvoru
- 12 ok u dlouhého rozvoru
- 14 ok u dlouhého rozvoru s přesahem

5.

Všeobecné podmínky kupní smlouvy
5.1. Sjednané způsoby cenové úpravy
5.1.1. V případě změny závazných právních předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy (např. změna celních nebo daňových či jiných
předpisů), a dojde-li v důsledku těchto změn ke změně smluvní ceny v bodu 3.1. uvedené, vzniká prodávajícímu právo v důsledku těchto změn
změnit kupní cenu za předmět kupní smlouvy, bez dalšího souhlasu kupujícího.
5.1.2. Prodávající se zavazuje odevzdat předmět kupní smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo nejpozději do termínu uvedeného
v bodě 3. a bodě 5.3. za podmínky zaplacení celé kupní ceny.
5.1.3. Jiné změny ceny jsou možné na základě písemné dohody smluvních stran.
5.2. Způsob úhrady kupní ceny
5.2.1. Není-li v bodě 3.3. této smlouvy uvedeno něco jiného, činí záloha na kupní cenu 10 % z kupní ceny stanovené v bodě 3.1. této smlouvy.
Kupující se zavazuje zaplatit zálohu v hotovosti nebo na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy. Za den zaplacení zálohy na kupní cenu je považován den, kdy kupující uhradí tuto zálohu v hotovosti nebo kdy bude částka připsána na
účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Při platbě v hotovosti potvrdí prodávající příjem okamžitě. Při nesplnění povinnosti zaplatit zálohu
řádně a včas je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
5.2.2. Zůstatek kupní ceny včetně případného zvýšení/snížení ve smyslu bodu 5.1. je kupující povinen uhradit prodávajícímu nejpozději při převzetí
vozidla, a to buď úhradou v hotovosti či bankovním převodem, přičemž připsání platby v celkové výši sjednané ceny na účet prodávajícího, nejpozději
v den avizované připravenosti prodávajícího k plnění, je podmínkou pro předání vozu kupujícímu.
5.2.3. Finanční limit pro platbu v hotovosti činí 270.000,- Kč.
5.3. Dodací lhůta a dodací podmínky
5.3.1. Prodávající se zavazuje dodat předmět kupní smlouvy kupujícímu ve lhůtě uvedené v bodě 3.4. této smlouvy. Dodací lhůta smí být
prodloužena u sériové výbavy maximálně o 8 týdnů a u vozidel se zvláštním vybavením maximálně o 12 týdnů. Po marném uplynutí uvedených lhůt
má kupující právo odstoupit od smlouvy. Místem předání je adresa sídla prodávajícího, uvedená jako adresa odštěpného závodu v této smlouvě.
5.3.2. Předmětem smlouvy je vozidlo uvedené v bodě 2. této smlouvy včetně zvláštní výbavy uvedené v bodě 3.1. této smlouvy. Od tohoto provedení
se prodávající nesmí odchýlit, s výjimkou toho, že se jedná o konstrukční nebo barevné odchylky ze strany výrobce oproti grafickému vyobrazení
vzorku dle katalogu.
5.3.3. Předání - Převzetí vozidla
5.3.3.1. Prodávající vyrozumí kupujícího o připravenosti plnit předmět smlouvy a o termínu předání vozidla na sjednaném místě.
5.3.3.2. Kupující musí vozidlo převzít ve lhůtě 10 dnů od termínu sděleného prodávajícím dle bodu 5.3.3.1. této smlouvy. Po 30 dnech trvání prodlení
kupujícího s převzetím vozidla přechází nebezpečí škody na vozidle na kupujícího.
5.3.3.3. Je-li kupující v prodlení s převzetím vozidla v 10 denní lhůtě dle bodu 5.3.3.2. této smlouvy, je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu
poplatek za uskladnění vozidla. Poplatek za uskladnění vozidla činí 0,05 % z jeho celkové ceny za každý den prodlení, až do převzetí vozidla.
5.3.3.4. Převzetí vozidla potvrdí kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem a razítkem oprávněných osob, případně plnou mocí
k převzetí vozidla s podpisem a razítkem oprávněných osob. Prodávající je oprávněn požadovat identifikaci zmocněnce.
5.4. Odstoupení od smlouvy
5.4.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající požaduje cenu vyšší o více než 5 % než je cena při podpisu smlouvy při
současném zakalkulování zvýšení dle bodů 3.2. a 5.1.1. této smlouvy.
5.4.2. Provedení zvýšení ceny do 5 % dle bodu 5.1.1. neopravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy.
5.4.3. Pokud kupující nepřevezme vozidlo ve lhůtě k převzetí dle bodu 5.3.3.2. této smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Dojde-li
k porušení povinnosti kupujícího převzít vozidlo ve lhůtě k převzetí dle bodu 5.3.3.2. této smlouvy a/nebo k porušení povinnosti kupujícího zaplatit
zálohu na kupní cenu dle bodu 5.2.1. této smlouvy a/nebo k porušení povinnosti kupujícího zaplatit zůstatek kupní ceny dle bodu 5.2.2. této smlouvy,
je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši zálohy na kupní cenu vozu sjednané dle bodu 3.3. této smlouvy, nejméně však ve
výši 10 % z kupní ceny vozu. Prodávající má právo započítat zálohu zaplacenou kupujícím na předmět koupě na smluvní pokutu. Právo na náhradu
škody zůstává prodávajícímu nedotčeno.
5.4.4. Pokud kupující zvolil k financování úvěr a z jakéhokoli důvodu zruší úvěr před úplným zaplacením kupní ceny, je povinen oznámit
prodávajícímu, zda do 14ti dnů následujících po zrušení úvěrové smlouvy uzavře s prodávajícím novou smlouvu, nebo zda se tato kupní smlouva
jako smlouva hlavní zruší. Pokud kupující nevyrozumí prodávajícího o zrušení úvěrové smlouvy, odpovídá kupující za škodu, která v souvislosti
s porušením této oznamovací povinnosti prodávajícímu vznikne.
5.5. Záruční podmínky
5.5.1. Reklamaci uplatňuje kupující na adrese odštěpného závodu či provozovny prodávajícího uvedené v této smlouvě, a to osobně nebo písemně.
Kupující je povinen při reklamaci podrobně popsat reklamovanou vadu, zvolit si způsob vyřízení reklamace v souladu se smlouvou, případně
subsidiárně v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., a neučiní-li tak při uplatnění reklamace, přistavit na ústní či písemnou výzvu prodávajícího vozidlo,
jehož vadu reklamuje. Prodávající zpravidla vyřídí reklamaci kupujícího v přiměřené lhůtě, která standardně nepřekračuje 30 kalendářních dní,
nejpozději však do 60 kalendářních dní od předání vozidla k reklamaci prodávajícímu. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn lhůtu pro
vyřízení reklamace jednostranně prodloužit. Podmínky a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace kupujících-spotřebitelů se řídí zák. č. 634/1992 Sb.
5.5.2. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k právům z vadného plnění vyplývajících ze zák. č. 89/2012 Sb. kupující vždy uplatní u prodávajícího
práva z vadného plnění, která jsou přiměřená povaze reklamované vady. Bez ohledu na to, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou vadu vozidla
platí, že je-li vada odstranitelná, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na odstranění vady opravou, a pokud se vada týká pouze součásti
vozidla, uplatní kupující u prodávajícího primárně právo na opravu či výměnu vadné součásti vozidla.
5.5.3. Je-li kupujícímu poskytnuta nad rámec práv z vadného plnění vyplývajících ze zák. č. 89/2012 Sb. záruka za jakost prodávajícího či výrobce
vozidla, řídí se podmínkami uvedenými v záruční listině, kterou prodávající kupujícímu předá spolu s doklady k vozidlu, a není-li takové záruční listiny,
trvá záruka za jakost od předání vozidla kupujícímu po dobu, která je uvedena v této smlouvě s tím, že v rámci záruky za jakost je kupujícímu
garantována výlučně bezplatná oprava vady vozidla, která na vozidle existovala při jeho předání zákazníkovi a projeví se v záruční době. Ve vztahu k
záruce za jakost se výslovně vylučuje aplikace zák. č. 89/2012 Sb. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po níž kupující nemůže vozidlo v důsledku
reklamace užívat, a kupující nemá právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se záruční reklamací. Provedením záruční opravy se
neobnovuje běh záruční doby ani není poskytována nová záruka za jakost za náhradní díly, které byly při opravě použity.
5.5.4. Upozornění: Spotřeba paliva uvedená v technickém průkazu je technickým parametrem vozidla, zjištěným v umělém prostředí za konstantních
podmínek. Při provozu vozidla na pozemních komunikacích může být skutečná spotřeba vyšší, zejména vlivem způsobu jízdy, povětrnostních
podmínek, užíváním klimatizace a dalších spotřebičů, apod. Vyšší spotřeba není vadou výrobku, pokud není autorizovanými testy prokázán opak.
Vadou výrobku není sám o sobě akustický projev vozidla nebo drobné odchylky v barevnosti proti odsouhlasenému grafickému vzorku barvy. Kupující
byl seznámen s metodickými pokyny výrobce vozidla ohledně běžné spotřeby provozních kapalin vč. kapalin mazacích, pročež s touto metodikou
výslovně souhlasí a považuje její obsah za ujednání kupní smlouvy.
5.6. Výhrada vlastnictví
5.6.1. Vozidlo zůstává do úplného zaplacení celé kupní ceny včetně eventuálních vedlejších sjednaných nákladů (např. zimní pneumatiky apod.) ve
vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet takového zacházení s vozidlem, které by mohlo ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího, zejména
nesmí smluvně zcizit nebo zatížit vozidlo, ani převést práva z této smlouvy na třetí osobu bez souhlasu prodávajícího. Nebezpečí škody na věci
přechází na kupujícího okamžikem převzetí vozidla (podpisem předávacího protokolu a převzetím klíčů).
5.7. Rozvazovací podmínka
5.7.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že v případě, kdy se kupující po uzavření kupní smlouvy rozhodne financovat pořízení vozidla prostřednictvím
poskytovatele finančních služeb (leasing nebo úvěr) a postoupí práva ze smlouvy leasingovému vlastníku s tím, že se jeho pozice změní z kupujícího
na uživatele, pozbude tato smlouva ke dni uzavření příslušné leasingové smlouvy účinnosti.
5.7.2. Kupující výslovně prohlašuje, že v případě postoupení práv z této smlouvy na leasingovou společnost dle bodu 5.7.1. této smlouvy bude záloha
poskytnutá kupujícím na kupní cenu vozu podle bodu 3.3., resp. záloha v celé již zaplacené výši na úhradu kupní ceny, automaticky převedena na
platbu ze smlouvy mezi prodávajícím a leasingovou společností (nástupce kupujícího z kupní smlouvy).
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5.8. Odpočet daně z přidané hodnoty
5.8.1 Kupující si je vědom skutečnosti, že při nákupu vozidla pro jeho podnikatelské účely a uplatnění vrácení DPH je konečný odpočet DPH závislý
na zjištění příslušného finančního úřadu. Prodávající kupujícímu za vrácení DPH neodpovídá.
5.9. Informace o zpracování osobních údajů
5.9.1 Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím nebo osobou za něj jednající (jakožto fyzickou
osobou), které souvisí s obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro plnění smluvního vztahu v souvislosti s uzavíranou smlouvu ve smyslu čl.
6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zákazník má právo
požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti
zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, a to prostřednictvím adresy uvedené v záhlaví u prodávajícího nebo na e-mailové adrese:
„gdpr@porsche.cz “. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na: https://porsche-interauto.cz/pia-cz/osobni-udaje/ .
5.10. Závěrečná ujednání
5.10.1. Tato smlouva podléhá právu České republiky, zejména se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Příslušný je soud na území
České republiky. Smluvní strany prohlašují, že je jim terminologie této smlouvy srozumitelná, a pokud se vyskytnou odchylky od terminologie zákona
č. 89/2012 Sb., nemají vliv na platnost a účinnost této smlouvy.
5.10.2. Kupující prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k
posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a případné další související smlouvy ve smyslu ust. § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a že
neočekává ani nepožaduje od prodávajícího žádné další informace v této souvislosti.
5.10.3. Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě, přičemž veškeré její změny a úpravy mohou být prováděny pouze formou číslovaných
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Nahrazení písemné formy e-mailovou komunikací bez toho, aniž by projevy obou
smluvních stran byly vtěleny do jedné, byť elektronické listiny (PDF), se vylučuje. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že si tuto smlouvu
řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
5.10.4. Každou změnu této smlouvy lze zásadně uzavřít pouze písemně s podpisem obou stran, přičemž každá podepsaná pozdější smlouva o
předmětu koupě představuje novaci téže smlouvy a je platná v poslední podepsané verzi.
5.10.5. Prodávající může nabídku přijmout pouze ve znění potvrzeném kupujícím písemně v této smlouvě, s vyloučením možného přijetí nabídky
s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 zák. 89/2012 Sb.
5.10.6. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
5.10.7. Pokud některé z ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto
ujednání nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy jako celku ani jiných ujednání této smlouvy, pokud je takovéto
neplatné, zdánlivé či neúčinné ujednání oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ujednání
nahradit novým platným a účinným ujednáním, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ujednání.
5.10.8. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří
vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,
web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
5.10.9. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích.
KS PIA CZ od 15.5.2020

Ostrava, dne: 30.07.2020

Zbořil Lukáš, prodávající:
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Kulturní dům Kopřivnice, kupující
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