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KUPNÍ SMLOUVA A
č.: 311121214

Kupující:

komise: 295541

• Pan
• Paní
• Jiný právní subjekt
Název právního subjektu, jméno : Město Břeclav
kontaktní osoba:
Ulice:
nám. T. G. Masaryka 3
email:
Obec:
Břeclav
tel.:
PSČ:
690 81
Odpovědná os.: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička (IČ, RČ):
Statut, zástupce: Ing. Pavel Dominik, starosta města

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

Stanislav. hrdlicka(ajbreclav.eu
607 515 510
002 83 061

Prodávající:
AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957, zapsaný v OR u KS Brno, oddíl B, vložkal38
KB Hustopeče, č. ú.:8608651/0100,variabilní symbol je shodný s číslem kupní smlouvy
Prodejce
tel.
model:

Jakub Zaorálek
519 402 450-4
5L622Y

barva: 9P9P

fax
kusů: 1

519 402 452
DDP:

xlf

označení: Škoda Yeti Active 2.0 TDI 81 kW 4x4
ceníková cena vozu (včetně DPH):
479 900,- Kč
další výbava:
kód
název
cena
barva
Bílá Candy
0,-Kč
DR
Černý
M-M
PBA
Fleet Paket (Baterie 380A 72Ah, Alternátor 140A)
100,-Kč
PK4
Paket pro špatné cesty (Kryty motoru, převodovky, palivového a brzdového
5 400,- Kč
vedení, zesílené vedení ruční brzdy, ochrana zadních ramen)
0,-Kč
PW1
Přední mlhové světlomety
5 000,- Kč
Active Plus (Rádio Blues, Dálkové CZ, Palubní počítač)
WEA
10 000,-Kč
Posilovač řízení, Vyškově a podélně stavitelný volant. Klimatizace
0,-Kč
Elektrické ovládání předních oken. Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
0,-Kč
ESP vč. ABS. EBV. MSR, ASR. EPS. HBA a DSR
0,-Kč
Mont. AT Boční ochranné lišty dveří - černé
3 000,- Kč
Mont. AT Gumový koberec zavazadlového prostoru a interiéru vozidla
500,- Kč
Povinná výbava (lékárna, trojúhelník, vesta)
0,-Kč
Městská policie - dodatečná výbava vč. montáže:
Výstražné zvukové a světelné zařízení modré barvy ovládané z kabiny vozidla plus
doplňkové zábleskové zařízení modré barvy v přední i zadní části vozidla
66 000,- Kč
Polepv vozidla dle Vyhlášky MV č. 418/2008 včetně reflexních MP Břeclav 11 300,- Kč
Omyvatelné potahy zadních sedadel a hlavových opěrek
7 200,- Kč
Dodatečné zásuvky 12 V na středním panelu
700,- Kč
3
025,Kč
Dělící mříž zavazadlového prostoru
Vyhledávací světlomet
2 200,- Kč
Vozidlová VHF radiostanice HYTERA MP 785G s příslušenstvím, mikrofon 15 000,- Kč
Sleva (CS - V)
- 94 655,- Kč
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AGiOTEC
Q oup
celková cena
kauce na rezervační náklady:
JL:
termín dodání:
Únor 2015
Protiúčet-Typ vozu:

516 670,- Kč vč. DPH
(427 000,- Kč bez DPH)
složena dne:
poznámka:
Cena:

Kč

Prodávající se zavazuje, že za dohodnutých prodejních a dodacích podmínek dodá kupujicimu výše specifikovaný osobni (užitkový) vůz a kupující se zavazuje zaplatit
nejpozději při převzetí vozu dohodnutou cenu Pokud bude kupni cena hrazena formou leasingu, je uzavřeni kupní smlouvy s leasingovou společností rozvazovací
podmínkou této kupni smlouvy a tato kupní smlouvaje vzorem pro uzavření kupní smlouvy s leasingovou společností.
Kupující bere na vědomí, že termín dodán je předběžný a muže být s ohledem na kapacitní možnosti výrobce změněn Prodávající se zavazuje o takové skutečnosti
kupujícího prokazatelným způsobem informovat Výše uvedená sjednaná cena obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy Dojde-li ke změně zákonné
výše DPH k datu předáni vozidla, je kupující povinen uhradit takto změněnou celkovou cenu Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího k převzetí vozidla, jakmile
bude pro kupujícího připraveno, kupující se zavazuje po této výzvě, nejpozději do uvedeného terminu dodáni nebo 3 dni (dle terminu, který nastane později) vozidlo
spolu s úhradou kupni ceny převzít, jinak se dostává do prodlení V případě prodlení kupujícího s převzetím vozidla delším než 10 dni je prodávající oprávněn písemně
- poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu kupujícího - odstoupit od této smlouvy
Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu výše sjednanou kauci na náklady spojené s objednáním vozidla. Tato kauce bude při převzetí vozidla kupujicimu vrácena
v hotovosti nebo dle jeho pokynů na účet. který určí. Při nedodržení závazné objednávky kupujícím, zejména při neodebráni vozidla a odstoupeni od smlouvy, se
kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené kauce Smluvní pokuta je splatná na základě jednostranného úkonu prodávajícího a bude
započítána se složenou kaucí. V případě realizace smluvní pokuty vystavi prodávající kupujícímu účetní doklad.
Záruční podmínky k vozidlu se řídi zákonem a jsou stanoveny v záručním prohlášeni uvedeném v návodu k obsluze
Právní vztahy mezi stranami se řídi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
Změny smlouvy je možné provést pouze na základě dohody smluvních stran a formou písemného dodatku, tímto způsobem budou řešeny i dohody o změně vybaveni
vozu. Obě strany prohlašují, že text smlouvy přečetly, rozumí mu a odpovídá jejich svobodné vůli, což. svým podpisem stvrzují

V Břeclavi dne: 29.12.2014

AGROTEC a.s.
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prodávající

Jakub Zaorálek,
referent pro Veřejné zakázky divize AUTO
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kupující

Inq. Pavel Dominik, starosta města

