KUPNÍ SMLOUVA Č. 231/13
Stanislav Jirásek

Bank.ústav: Komerční Banka, Chrudim
č.ú. 78-9209560237/0100

IC 63581922
DIČCZ7412313150

Obce Ležáků, 845
537 03 Chrudim 3

Evidence na OŽÚ Chrudim, č. j. 2291/04/Her ev. č. 360304-12351-01

výše uvedená firma, jako zprostředkovatel prodeje, vyhotovuje tuto kupní smlouvu za prodávajícího na
základě zprostředkovatelské smlouvy číslo 286/13
Prodávající:
Vendula Jirásková
Tuněchody, 15

r.č. 865203/3434
537 01 Chrudim 1

op.č.

Kupující:
MĚSTO BŘECLAV
náměstí T. G. Masaryka 42

IČ 00283061
69002 Břeclav

DIČ CZ00283061

Dodací a platební podmínky:
Den vystavení:
Datum splatnosti :
Forma úhrady
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

tel. 731428232 p. Běhůnek

27.6.2013
5.7.2013
převodním příkazem
27.6.2013

Označení dodávky : vozidlo - terénní

Registrační značka (SPZ):

ČISTOPIS

Na základě Vašeho osobního výběru Vám účtujeme za ojeté vozidlo značky: Ford Ranger 3.0 TDCi Wildtrack
Kupní cena celkem:

349 900,00 Kč

Složena záloha :

0,00 Kč

Zbývá uhradit :

349 900,00 Kč

slovy : Třistačtyřicetdevěttisícdevětset korun českých
Vozidlo blíže popsané v technickém stavu jsem
č. karoserie (VIN): WF0UMFE908W732856

převzal,
souhlasí s údaji v TP č.

Kupující si vozidlo řádně prohlédl, je seznámen s jeho technickým stavem a bere na vědomí, že na
základě ustanovení paragrafu 619 občanského zákoníku zprostředkovatel neodpovídá u věcí použitých
za vady vzniklé použitím nebo opotřebením. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních dat ve
smyslu zákona 101/2000 Sb.
Tento doklad nahrazuje technický průkaz a osvědčení o technickém průkazu po dobu provedení změn
na příslušném Odboru dopravy a silničního hospodářství částka 349.900,-kč bude zaslána na účet č.: 78-9209560237/0100; v.s.: 28613;
St&irnz

Chrudim 3
dne: 27.6.2013
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MĚSTO BŘECLAV
IČO 63581'
KtaK 608

zprostředkovatel

kupujícího

Doklad vystavil(a): Skokan
tel

469625207

mobil 608905900

e-mail info@amc-chrudim.cz

web : www.amc-chrudim.cz
Program pro evidenci autobazaru - www AutoSoft.cz

ZÁPIS O TECHNICKÉM STAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA - Příloha ke smlouvě č. 286/13
Stanislav Jirásek

tel.: 469625207
mobil 608905900

IČ 63581922

Obce Ležáků, 845
537 03 Chrudim 3
ZNAČKA A TYP VOZIDLA
DRUH VOZIDLA
Ford Ranger 3.0 TDCi Wildtrack 4x
terénní
V provozu od
03/07/2008
BARVA KAROS.
oranžová metalíza

VÁLCŮ/OBSAH
4/2953ccm
STKDO
05/2015

VÝKON
115 kW

ČÍSLO TP

REGISTR.ZNAČKA
ČISTOPIS
Celk.hmotn.
2500

VIN (číslo karoserie.)
WF0UMFE908W732856

STAV TACH.
121267 km

ČÍSLO OTP

Č.MOTORU

PALIVO
nafta

MAJITELŮ
1

MOTOR: doporučená kontrola, seřízení příp.oprava;
Netěsnost: sákne
Spotřeba paliva 1/100 km:
Oiej: doporučená výměna;
Spotřeba oleje: mírně zvýšená
Výfuk: doporučená kontrola, příp. výměna;
Chladící soustava: nemrznoucí směs; doporučená kontr.hustoty; vyžaduje kontrolu popř.oprav;
SPOJKA: zvýšené opotřebení;
PŘEVODOVKA: znečištění skříně olejem; nutná kontrola příp.oprava;
Olej: doporučená výměna;
Netěsnost: sákne

Přev.stupňů: 5

ŘÍZENÍ a PŘ. NÁPR.: zvětšená vůle; vyžaduje kontrolu příp.opravu;
ZADNÍ NÁPRAVA: zvýšenená vůle; vyžaduje kontrolu, příp.opravu;
ROZVODOVKA: vyžaduje kontrolu příp.opravu;
BRZDY: doporučená kontrola příp. oprava;
ELEKTRICKÁ SOUST.: doporučená kontrola; nelze ověřit funkčnost airbagů;
Akumulátor: doporučená výměna;

Stáří-roky: 5

KAROSERIE: počet dveří: 4
opravovaná levá zadní část; drobné promáčkliny z provozu;
Lak: oděrky; částečná oprava;
interiér: zvýšené opotřebení;
Exteriér: zjevná poškození;
KOLA: nutná kontrolu; nutno převážit;
VÝBAVA:
Poznámka: Kupující byl seznámen se stavem vozidla; řádně si vozidlo odzkoušel-zkušební jízda; Kupující
byl seznámen s obsluhou a údržbou vozidla; nelze ověřit skutečný stav ujetých kilometrů;
Prohlídku provedl: Skokan
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Datum vyhotovení: 28.5.2013
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Provozovna: Obce Ležáku 8^5 _53JX1 x

potvrzsflfžprostředkovatele
Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a
prohlašuji, že jsem nezatajil žádné vady a
poškození, kter^by mějy vliv na stav vozidla a jeho
cenu.
odpis prodávajícího

Potvrzuji převzetí vozidla a prohlašuji, že s jeho
stavem jsem byl seznámen a uznávám jeho
cenu Kč .r^.V.^.Í^Aí^.-rr.... jako přiměřenou.

MESTTJ

Souhlasím s nákupem ojetého terénního
automobilujehož současný technický stav odpovídá
ceně a stáří vozidla.
Josef Košuljč I
velitel JSDH Stará^féclav

