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KUPNí SMLOUVA

O PRODEJI AUTOMOBILU

závazná objednávka nového vozu Čís.46

ŠKODA
1. Účastníci
Prodávající

Kupující

AUTO šsvčí« C.z.,spol. S r.o.odštěpný závod České
Budějovice
České Vrbné 2379
370 11České Budějovice

Město Větřní

IČ 48207322,
Komerční

DIČ 48207322

banka,a.s.4154050287/0100

Na Žofíně 191
38211 Větřní
602751010
mistostarosta@mestovetrni.cz
IČ 00246182,

Na základě

DIČ CZ00246182

nabídky

107709/v.2 s platností do 03.02.2020

2. Předmět smlouvy
Značka

Barva

Škoda

9P9PAD, Bílá Candy, Int: Onyx

Model

VIN

Karoq Style 2,0 TDI110 kW 7-stup. automat. 4x4
Kód modelu

Komise

(Č.,Rok,BID)

NU745Z
Kombinovaná

hodnota

spotřeby

a C02

3. Cenová zvláštní ujednání
Popis
Základní

Cena s DPH

679 256,00 Kč

821 899,76 Kč

model

Karoq Style 2,0 TDI110 kW 7-stup. automat. 4x4

Výbava

Cena bez DPH

ze sériové

produkce

výrobce

PH5

Vyhřívané čelní sklo

4463,00

Kč

5400,23 Kč

PJD

Rezervní kolo ocelové (dojezdové)

2479,00

Kč

2999,59 Kč

PK4

Paket pro špatné cesty

4545,00

Kč

5499,45 Kč

6SC

Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru

826,00 Kč

999,46 Kč

9P9P

Bílá Candy

Doplňková

výbava

na základě

8678,00

dodatečné

Mobilita PLUS

VOU

Infotainment Online 1 rok

AUTO ŠEVčiKc:.z., spol. s r.o.odštěpný
385340330

10500,38

Kč

objednávky

Povinná výbava + sada gumových koberců
VA1

Kč

905,00 Kč

1095,05 Kč

Kč

2000,13 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1653,00

závod České Budějovic::e, České Vrbné 2379, 370 11, České Budějovice, 385 340 330,

IČ 48207322, DIČ 48207322, Firma je zapsána u obchodního
Budějovících oddíl C , vložka 2780.

rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
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4x kompletní zimní kolo Nanuq 16" Karoq s pneu Conti

18182,00 Kč

22000,22

Kč

Slevy

Sleva -CS V
Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav:
Celková cena za vozidlo (vč. výbav, příslušenství a slev)

-146805,00

Kč

-177 634,05 Kč

-146 805,00 Kč

-177 634,05 Kč

574182,00 Kč

694 760,22 Kč

Celková korekce ceny (splátky, protiúčet apod.)

0,00 Kč

Záloha

0,00 Kč

4. Zálohy na kupní cenu
Záloha

0,00 Kč
5. Dodací lhůta
Předpokládaný

termín

dodání

30.04.2020
6. Jiná ujednání
Jiná ujednání

Úhradu bankovním převodem
Poznámka

7. Všeobecné podmínky
Zákazník potvrzuje, že byl seznámen s obsahem informačního memoranda o zpracování osobních údajů pro prodej vozu a
poskytování poprodejních služeb.
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k
vozidlu jsou platné pro vozidlo ŠKODA v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové výroby. Jakékoliv použití
příslušenství či doplňkové výbavy či montáž takového příslušenství či doplňkové výbavy do/na vozidlo ŠKODA může ovlivnit
hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k vozidlu.
Zákazník potvrzuje, že se ke dni koupě/prodeje vozidla seznámil s aktuálními hodnotami spotřeby paliva a hodnotami emisí
C02 uvedených v katalogu vozů a/nebo v online konfigurátoru vozidel ŠKODA, veřejně přístupných na internetových
stránkách výrobce.

Všeobecné obchodní podmínky
(týkající se prodeje nového automobilu Škoda)
Preambule:
Tyto všeobecné obchodní podmínky ("VOP") jsou součástí Kupní smlouvy o prodeji automobilu (dále
uváděno jen jako "Smlouva"). Úplnou dohodu smluvních stran tvoří VOP a Smlouva (dohromady dále také
jen jako "Kupní smlouva")

1.

Platební podmínky

1.1.

Způsob úhrady kupní ceny a podmínky pro změnu sjednané ceny

1.2.

Není-Ii ve Smlouvě samotné uvedeno něco jiného, činí záloha na kupní cenu 10 % z celkové kupní

AUTO ŠEVčíK c.z., spol. s r.o.odštěpný závod České Budějovice, České Vrbné 2379, 370 Tl, České Budějovice, 385 340 330,
385340330
IČ 48207322, DIČ 48207322, Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
Budějovicích oddíl C , vložka 2780.
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ceny vozidla včetně DPH (po odečtení slev). Pokud se dále uvádí "kupní cena", rozumí se jí cena včetně
DPH, pokud není uvedeno výslovně jinak.
Kupující se zavazuje na kupní cenu zaplatit zálohu v hotovosti nebo na účet prodávajícího uvedený v záhlaví
Smlouvy, a to do 5 pracovních dnu od podpisu Smlouvy. U bezhotovostní platby se dnem zaplacení rozumí
den, kdy byla částka připsána na účet prodávajícího. při platbě v hotovosti potvrdí prodávající příjem
okamžitě. při nesplnění povinnosti zaplatit zálohu je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
1.3.
Zbytek kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu nejpozději při převzetí vozidla, a to buď
úhradou v hotovosti (výše úhrady v hotovosti nesmí překročit zákonem stanovenou hranici pro platby v
hotovosti), či bankovním převodem, přičemž v den předání vozu musí být příslušná částka již připsána na
účet prodávajícího.
1.4.
Sjednaná kupní cena je cenou smluvní, přičemž za rozhodující a závaznou je pokládána částka bez
DPH; v případě, že po podpisu Smlouvy a před termínem dodání předmětu dodávky dojde ke změnám sazeb
DPH, nemění se sjednaná cena vozidla bez DPH, celková kupní cena bude změněna o takto změněnou DPH.
1.5.
Kupuje-Ii vozidlo kupující za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění manželu,
prohlašuje kupující, že informoval manžela/manželku o zamýšleném prodeji a ten/ta s tím vyjádřila úplný
souhlas.
2.

Dodací lhůta a dodací podmínky

2.1.
Prodávající se zavazuje dodat předmět Smlouvy kupujícímu ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Za den
zaplacení zálohy na kupní cenu je považován den, kdy kupující uhradil tuto zálohu v hotovosti
prodávajícímu. Dodací lhůta smí být prodloužena u sériové výbavy maximálně o 4 týdny a u vozidel se
zvláštním vybavením maximálně o 8 týdnu. Po uplynutí uvedených lhůt má kupující právo odstoupit od
Smlouvy.
2.2.
Předmětem koupě dle Smlouvy se rozumí vozidlo specifikované ve Smlouvě. Od takto určeného
provedení vozidla se prodávající nesmí odchýlit, s výjimkou toho, že se jedná o konstrukční nebo barevné
odchylky ze strany výrobce.
3.

Předání - převzetí vozidla

3.1.

Prodávající vyrozumí kupujícího o termínu a místě převzetí vozidla.

3.2.
Kupující se zavazuje vozidlo převzít ve lhůtě
3.1. těchto VOP.

do 10 dnu od termínu sděleného prodávajícím dle bodu

3.3.
Je-Ii kupující v prodlení s převzetím vozidla ve lhůtě stanovené v bodu 3.2 těchto VOP, je prodávající
oprávněn požadovat po kupujícím poplatek za uskladnění vozidla. Poplatek za uskladnění vozidla činí 0,05 %
z jeho celkové kupní ceny za každý den prodlení.
3.4.
Převzetí vozidla potvrdí kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem a pokud možno i
razítkem.
3.5.

Kupující potvrzuje, že byl seznámen s návodem na použití vozidla.

3.6.
Kupující prohlašuje, že mu bylo umožněno s vybraným vozidlem uskutečnit zkušební jízdu, aby se
mj. mohl seznámit s jeho vlastnostmi a technickým stavem.
3.7.

Okamžikem převzetí vozidla přechází na kupujícího nebezpečí škody. Od okamžiku předání vozidla

AUTO ŠEvčíK c.z., spol. s r.o.odštěpný závod České Budějovice. České Vrbné 2379. 370 11, České Budějovice, 385 340 330,
385340330
IČ 48207322, DIČ 48207322, Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
Budějovicich oddíl C , vložka 2780.
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odpovídá kupující za dodržování veškerých právních předpisu týkajících se provozování
vozidel a zajistí, že
ohledně vozidla bude uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou
provozem
vozidla.

4.

Odstoupení od Smlouvy

4.1.

Kupující

má právo odstoupit

od Kupní smlouvy

z důvodu

uvedených

ve Smlouvě.

4.2.
Pokud kupující nepřevezme
vozidlo po uplynutí lhůtv k převzetí dle bodu 3.2 VOP, je prodávající
oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
Odstoupením
není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na poplatek
za skladování.
4.3.
úhrady

Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy
kupní ceny dle bodu 1.3. těchto VOP.

4.4.

Záloha

splacená

kupujícím

není v případě

4.5.
Dojde-li k porušení jakékoliv
povinnosti
požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty

odstoupení

v případě

od Kupní smlouvy

Záruční podmínky.

5.1.

Platí aktuální

všeobecné

záruční

5.2.
Kupující je povinen oznámit
prohlídce a dostatečné
péči zjistit.
5.5.
použití.

Prodávající

neodpovídá

6.

Výhrada vlastnictví

podmínky

pokuty

řádné a včasné

úročena.

vůč! již zaplacené

oprávněn

záloze.

Právo na

lmportéra/výrobce.

vadu prodávajícímu

za vady vzniklé

povinnosti

kupujícího dle Kupní smlouvy, je prodávající
ve výši zálohy na kupní cenu.

4.6.
Prodávající je oprávněn provést zápočet sjednané smluvní
náhradu škody zůstává
ujednáním
o smluvní pokutě nedotčeno.

5.

porušení

bez zbytečného

v důsledku

běžného

odkladu

opotřebení

poté, co jí mohl při včasné

ani za nedodržení

návodu

k

6.1.
Vozidlo zůstévá
do úplného zaplacení včetně eventuálních
vedlejších nákladu ve vlastnictví
prodávajícího.
Kupující se musí zdržet takového zacházení s vozidlem,
které by mohlo ohrozit výhradu
vlastnictví
prodávajícího,
zejména uzavření kupní smlouvy s jiným subjektem,
jejímž předmětem
je vozidlo,
jež je ve výhradním
vlastnictví
prodávajícího.

7.

Rozvazovací podmínka v případě financování prostřednictvím leasingu

7.1.
Smluvní strany tímto prohlašují,
že v případě, ze se kupující po uzavření Kupní smlouvy rozhodne
financovat
pořízení vozidla do užívání prostřednictvím
leasingové společnosti,
pozbude Kupní smlouva ke dni
uzavření leasingové smlouvy účinností a zaplacená záloha na kupní cenu bude započtena na kupní cenu
sjednanou mezi prodávajícím
a leasingovou
společností.

8.

Odpočet daně z přidané hodnoty

8.1.
Kupující si je vědom skutečnosti,
že při nákupu vozidla pro jeho podnikatelské
vrácení DPH je konečný odpočet DPH závislý na zjištění příslušného finančního úřadu.
za vrácení DPH neodpovídá.

účely a uplatnění
Prodávající kupujícímu

AUTO ŠEVčíK c.z., spol. s r.o.odštěpný závod České Budějovice, České Vrbné 2379, 370 11,České Budějovice, 385 340 330,
385340330
IČ 48207322, DIČ 48207322, Firma je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
Budějovicích oddíl C , vložka 2780.
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9.

Závěrečná ustanovení

9.1.

Tato smlouva podléhá právu České republiky, příslušný je soud na území České republiky.

9.2.
Prodávající je oprávněn k výměně smluvních informací, a to s informačními místy a společnostmi, na
nichž se podílí nebo které mají stejné statutární orgány, a je oprávněn k účelu projednání kupní nabídky,
stejně tak jako je v rámci správy obchodního případu k hájení svého zájmu, obdržet potřebné informace.
Kupující tímto zplnomocňuje prodávajícího a výslovně souhlasí ve smyslu § 5 odst. (2) a § 27 odst. (1) a (2)
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaju se zpracováváním údajů, jež se týkají jeho osoby. Tyto
souhlasy jsou uděleny na dobu neurčitou.
Data, jež jsou vyžádána prodávajícím, poskytuje kupující dobrovolně. Kupující prohlašuje, že jsou mu jeho
práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. známa.
9.3.
Tyto VOPjsou vyhotoveny v písemné formě, jiná smluvní ujednání, odchylky nebo doplňky vyžadují
vždy písemnou formu pod sankcí nepl
sti. Smluvní strany podpisem VOP potvrzují, že si obsah Kupní
smlouvy včetně VOP přečetly a s .
obsahem souhlasí.

Kupující

Tato nabídka je založena na konfiguraci vozidla Č.X000257435.
CarConfiguratoru na stránkách ŠKODA AUTO.

AUTO ŠEVčíK c.z., spol. s r.o.odštěpný
385340330

závod České Budějovice,

IČ 48207322, DIČ 48207322, Firma je zapsána u obchodního
Budějovicích oddíl C , vložka 2780.

Detailní informace o této konfiguraci naleznete v

České Vrbné 2379, 370 11, České Budějovice, 3B5 340 330,

rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
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8. Souhrn
574182.00

Kč

Vystavil

Celkem

Jan Bárta (77), +420 725 050 698,
j.barta@autosevcik.cz

Dohodnutá záloha celkem

0,00 Kč

Předpokládaný

Rozdíl (doplatek/přeplatek)

574182,00 Kč

+ DPH

120 578,22 Kč

termín

dodání

30.04.2020
Datum vytištění

30.1. 2020 13:08:43

Cena celkem po odečtení záloh

694 760,22 Kč

Datum
7
iíciho
a po dois
prs k UPUJICI

MĚSTO VĚTŘNí
NA ŽOFíNĚ 191
382 11 VĚTŘNf
IČ: 00246182

(1)

AUTO šsvčsc C.L, spol. s r.o.odštěpný závod České Budějovice, České Vrbné 2379, 370 11, České Budějovice, 3B5 340 330,
385340330
IČ 48207322, DIČ 48207322, Firma je zapsána u obchodniho rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých
Budějovicích oddíl C , vložka 2780.
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