SKODA

Kupní smlouva o prodeji
osobního automobilu

SKODA AUTO a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332
se sídlem:
Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
00177041
IČ:
DIČ:
CZ00177041
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Bankovní spojení:
číslo účtu:
1000053254/2700
Be.
Martinem Fellerem, Vedoucím prodeje Regionu 1 - ČR
zastoupená:
a I n g . Ladislavem Koubkem, Koordinátorem prodeje významným zákazníkům
kontaktní osoba:
Bc. David Janda
tel.:
326 816 994
605 293 356
mob.:
fax:
326 816 860
e-mail:
david.janda@skoda-auto.cz
(dále jen "prodávající")

Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 8 1 Břeclav
ICO:
00283061
statutární zástupce:
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
odpovědná osoba:
Josef Hlavňovský
kontaktní osoba:
I n g . J o s e f Běhůnek
tel.:
519 311 235
mob.:
731 428 232
e-mail:
josef.behunek@breclav.eu
(dále jen „kupující")
oba společně dále jen „smluvní strany",

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji osobního automobilu

Za věcnou a formální
správnost od dovídá:
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Článek I
Vymezení
pojmů
V této smlouvě se pojmem:
(1) „automobil" rozumí nový osobní automobil ze sériové produkce prodávajícího, jehož specifikace
j e uvedena v Příloze č. 1, která j e nedílnou součástí této Kupní smlouvy,
(2) „nabídka prodávajícího" rozumí nabídka prodávajícího učiněná kupujícímu na výzvu k podání
nabídky.
Článek II
Předmět
smlouvy
(1) Předmětem této smlouvy
automobilu specifikovaného v
se zavazuje dodat a převést
automobil převzít a zaplatit za
smlouvy.

j e úprava práv a povinností smluvních stran souvisejících s prodejem
Příloze č. 1 k této Kupní smlouvě prodávajícím kupujícímu. Prodávající
vlastnické právo k automobilu na kupujícího a kupující se zavazuje
něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této Kupní

(2) Prodávající prohlašuje, že automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy
ČR č. 341/2002 5b., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích.

Základní

Článek
III
povinnosti
kupujícího

(1) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobil v souladu s ustanoveními či. VII této Kupní
smlouvy.
(2) Kupující převezme automobil v souladu s ustanoveními či. V I I I této Kupní smlouvy.

Základní

Článek
povinnosti

IV
prodávajícího

(1) Prodávající prodá kupujícímu bezvadný automobil, který je podle právních předpisů České republiky
plně způsobilý k provozu na pozemních komunikacích.
(2) Na automobil poskytuje prodávající kupujícímu záruku:
2 roky na věcné a právní vady,
3 roky na vady laku,
12 let na neprorezavění karoserie,
mobility po dobu životnosti vozidel,
2 roky na originální díly a originální příslušenství Škoda.

Podrobný popis záručních podmínek je uveden v palubní literatuře, která je součástí automobilu. Záruční
doba na automobil začíná běžet ode dne převzetí automobilu kupujícím.

Za věcnou a formální
správnost \loovídá:
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Článek V
Průvodní
doklady
Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:
•

návod k obsluze a údržbě automobilu,

•

servisní knížku,

•

technický průkaz k automobilu.
Článek VI
Kupní cena
automobilu

(1) Kupní cena automobilu a jeho specifikace jsou stanoveny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí
této Kupní smlouvy.
(2) Kupní cena automobilu uvedená v Příloze č. 1 j e nejvýše přípustná, kterou není možné překročit.
Cena je stanovena jako částka nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady nutné k plnění předmětu
smlouvy, změna je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Článek VII
Platební
podmínky
(1) Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu automobilu na základě faktury vystavené prodávajícím.
Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, to vše ve znění
pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat zákony stanovené náležitosti, bude kupující oprávněn
fakturu vrátit k přepracování, aniž by se tím dostal do prodlení. V tomto případě neplatí původní doba
splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
(2) Splatnost faktury j e stanovena na 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. Platby budou probíhat
výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
(3) Cenu uhradí kupující po řádném předání předmětu plnění, a to na základě protokolárně převzatého
automobilu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, Cenu uhradí kupující prodávajícímu na
základě předané faktury.
(4) Kupující neumožňuje poskytnutí jakýchkoliv záloh.
Článek
VIII
Dodací
podmínky
(1) Termín dodání:

do 30. 1 1 . 2012

(2) Místo plnění:

Město Břeclav, nám. T. G. M. 3, 690 81 Břeclav

(3) Prodávající je povinen písemně oznámit kupujícímu nejpozději 3 dny předem, kdy bude automobil
připraven k převzetí. Kupující je pak povinen v prodávajícím uvedeném termínu dostavit se k přejímce.
(4) Prodávající se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly zjištěny při přejímce.
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Přechod vlastnických

Článek IX
práv k automobilům a přechod nebezpečí škody na

automobilech

(1) Vlastnické právo k automobilům prodávaných a kupovaných na základě Kupní smlouvy přejde
z prodávajícího na kupujícího převzetím automobilů kupujícím.
(2) Nebezpečí škody na automobilech prodávaných a kupovaných na základě Kupní smlouvy přejde
z prodávajícího na kupujícího převzetím automobilů kupujícím.
Článek X
Změna Kupní smlouvy
(1) Kupní smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
Dodatek ke Kupní smlouvě.
(2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění Kupní smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu
Kupní smlouvy.
(3) Kupující j e oprávněn bez souhlasu prodávajícího převést svoje práva a povinnosti z Kupní smlouvy
vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit prodávajícímu plnění strany kupující.

Článek XI
Doručování
(1) Veškerá oznámení týkající se Kupní smlouvy, dokumentů s Kupní smlouvou souvisejících apod.,
budou zasílána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v části smluvních stran této Kupní smlouvy.
(2) Smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy.
Za doručení zásilky se podle Kupní smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí,
neboť se adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem
doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky.
(3) V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace předmětu Kupní smlouvy j e dotčená smluvní
strana povinna toto písemně oznámit druhé smluvní straně.
Článek XII
Závěrečná
ustanovení
(1) Ustanovení této Kupní smlouvy se použijí na vzájemné vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které
souvisejí
s prodejem automobilů
prodávajícím
kupujícímu
a
koupí
automobilů
kupujícím
od prodávajícího.
(2) Tato Kupní smlouva, jakož i otázky touto smlouvou výslovně
Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

neupravené, se řídí zákonem

(3) Tato Kupní smlouva se sepisuje v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující
a jedno obdrží prodávající.
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V Mladé Boleslavi dne

V Břeclavi dne

za ŠKODA AUTO a.s.

za Město Břeclav

B c Martin Feller
Vedoucí prodeje Regionu 1 - ČR

MUDr. £)fdřkji Ryšavý
starosta města

Ing. Ladislav Koubek
Koordinátor prodeje významným zákazníkům

13KQQA
ŠKODA AUTO a.S,
Region 7
Prodej
293 60 Mladá Doleslav
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Tato smlouva byle schválena
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Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě - Specifikace automobilu
Cena v Kč
bez DPH

Škoda Yeti Active MĚSTSKÁ POLICIE 2,0 TDI4x4/81 kW • 6ti stup. mech. pře\
5L712YZRA
Barva karoserie

Bílá Candy

Barva interiéru

Reflex Onyx / Onyx

Cena v Kč
5 DPH

419 916,67

83 983,33

503 900.00

9P9P

0,00

0.00

0,00

BW

0.00

0,00

0,00

419 916,67

83 983,33

503 900,00

Cena 1 vozu v základním provedení
Bez označení motorizace

DPH \ Ke
20".

ONA

0,00

0,00

0,00

Posilovač řízení

standard

0,00

0,00

0,00

Výškově a podélně stavitelný volant

standard

0,00

0.00

0,00

Klimatizace mechanická

standard

0,00

0,00

0,00

Elektrické ovládání předních oken

standard

0,00

0,00

0,00

PW1

4 083,33

816,67

4 900.00

9Q1

2 916,67

583,33

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 333,33

666,67

4 000,00

0,00

0,00

0,00

Přední mlhové světlomety
Palubní počítač
Elektricky ovládaná a vyhřívaná \nější zpětná zrcátka

standard

Centrální zamykáni s dálkovým ovládáním

PDC

ESP vč. ABS, EBV, MSR, ASR EDS. HBA a DSR

standard

Paket pro špatné cesty (kryt motoru, převodovky, palivového a brzdového vedeni,
zesílené vedeni ruční brzdy, ochrana zadních ramen chránící před jejich
poškozením při jízdě v terénu)

PK4

4 416,67

883,33

5 300,00

Ochranné boční lišty dveří, černé

4B1

1 000,00

200.00

1 200,00

833,33

166,67

1 000,00

16 583,33

3 316,67

19 900,00

0,00

0,00

0,00

zdarma

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

60 352,50

12 070,50

72 423,00

15 922,00

Baterie 380A (72Ah) + alternátor 140 A

PBA+S39

-

Cena mimořádné výbavy

Povinná výbava dle § 32 odst 1 Vyhl MDaS č 341/2002 Sb , příloha č 14.
novelizovaná vyhláškou č 216/2010 (trojúhelník, autolékámička, žárovky, vesta)
Cena příslušenství

Paket MĚSTSKÁ POLICIE:
- doúprava
- výstražné světelné (zábleskové) a zvukové zařízení modré ban,y (maják) ovládané YP5 YPF SP3
z kabiny vozidla
- polepy dle Vyhlášky MV č 418/2008 včetně polepů reflexních

13 268,33

2 653,67

2x dodatečná zásuvka 12V na středovém panelu

YPC

138,33

27.67

166.00

Dělicí mřiž zavazadlového prostoru (kovová)

YPM

1 429,17

285,83

1 715,00

Gumový koberec do zavazadlového prostoru, gumové koberce d D interiéru vozu

YPK

718,33

143,67

862,00

Vyhledávací světlomet

YPS

1 389,17

277,83

1 667,00

-

77 295,83

15 459,17

92 755,00

513 795,83

102 759,17

616 555.00

Omyvatelné potahy sedadel vč hlavových opěrek + 3 hlavová or ěrka vzadu

Cena doplňků
Cena vozu včetně mimořádné výbavy, příslušenství' a doplňku
Sleva (bez ceny doplňku)

13%

Cena vozu po slevě
Zaokrouhleni

YPP PKB

56 745,00

11 349,00

68 094.00

457 050,83

91 410,17

548 461,00
0,00

Cena vozu po zaokrouhlení
Náhon:

4x4

Motor:

vznětový, přeplňovný

Výkon:

81 kW

548 461 Ke

Převodovka:

manuální, automatické přiřazeni pohonu všech kol

Kombinovaná spotřeba

6,1 1/100 km

Emisní limit:

Euro5
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