Kupní smlouva
I.
se sídlem:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
zapsaná:

GR8 auctions, s.r.o.
Praha 5, Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00
285 14 301
CZ 285 14 301
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 147151
č. účtu:
225387058/0300, ČSOB, a.s.
zastoupená:
Petrem Belcákem, dle plné moci ze dne 1.6.2009
jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající ”)
uzavírají dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku tuto
kupní smlouvu
(dále jen „Smlouva“):
Preambule
Prodávající ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník v platném znění vyhlásit veřejnou soutěž o
nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy na motorová vozidla
určená k prodeji. Na základě soutěže byl vybrán jako vítěz Kupující, který
uzavírá s Prodávajícím tuto Smlouvu.
Článek I.
Předmět Smlouvy
1. Prodávající prodává Kupujícímu Předmět koupě uvedený v bodu 2.
tohoto článku a zavazuje se převést na něj vlastnické právo k Předmětu
koupě a Kupující tímto Předmět koupě od Prodávajícího za dohodnutou
kupní cenu kupuje a přejímá do svého vlastnictví a zavazuje se za něj
zaplatit dohodnutou kupní cenu.
2. Předmětem koupě je automobil:
První uvedení do provozu:
VIN:
(dále jen „Předmět koupě"), včetně jeho součástí a příslušenství.
Článek II.
Popis Předmětu koupě a odpovědnost za vady
1. Kupující tímto prohlašuje, že svou nabídku kupní ceny činil svobodně
na základě znalosti předmětu koupě (specifikace Předmětu koupě v
článku I. + informace sdělené v rámci internetové prezentace
Prodávajícího). Nad rámec tohoto seznámení se Kupující mohl s
Předmětem koupě dále seznámit na základě své žádosti či nabídky
Prodávajícího o prohlídku Předmětu koupě či studiem obsahu znaleckého
posudku týkajícího se Předmětu koupě (byl-li zpracován). Stav předmětu
koupě je mu dobře znám a Předmět koupě chce v tomto stavu nabýt.
2. Kupující si je vědom vad Předmětu koupě, které jsou uvedeny v
znaleckém posudku (byl-li zpracován), na které byl upozorněn a které
jsou na Předmětu koupě a svým podpisem stvrzuje, že Předmět koupě
přebírá i s uvedenými vadami. Za tyto vady Prodávající nepřebírá
odpovědnost z jakéhokoliv titulu.
3. Podpisem Smlouvy Kupující potvrzuje, že byl Prodávajícím řádně
obeznámen s obsluhou Předmětu koupě, zejména že mu byly poskytnuty
informace související s použitím a údržbou Předmětu koupě.
4. Kupující kupuje Předmět koupě tak jak stojí, a leží a v případě, že se
po převzetí na Předmětu koupě vyskytnou vady, jejich opravu si bude
hradit Kupující na vlastní náklady. Odevzdáním Předmětu koupě
Kupujícímu přecházejí na Kupujícího všechna rizika spojená s nebezpečím
vzniku náhodné škody, nebezpečenství zničení a ztráty Předmětu koupě.
5. Prodávající podpisem Smlouvy prohlašuje, že mu nejsou známy jiné
vady a poškození Předmětu koupě, na které by měl Kupujícího upozornit.
6. S ohledem na bod 4. tohoto článku Prodávající nenese odpovědnost též
za vady Předmětu koupě, nebo jeho částí, pokud tyto vady byly zjištěny
prohlídkou uskutečněnou kdykoliv do předání Předmětu koupě, nebo
vznikly v přímé souvislosti s vadami zjištěnými při prohlídce, případně
jako důsledek těchto vad. Prodávající nenese odpovědnost za škody,
které vznikly Kupujícímu v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami
Předmětu koupě.
Článek III.
Kupní cena a způsob jejího zaplacení
1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Předmětu koupě je
__________ Kč (slovem ____________________ korun českých)
včetně DPH. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kromě kupní ceny
také prodejní poplatek ve výši (4.000,- Kč + 1,5% z kupní ceny) + DPH
(v aktuální zákonné výši). Prodejní poplatek se nevybírá, pokud kupní
cena vozidla nepřesáhne částku 10.000,- Kč.
2. Kupující prohlašuje, že kupní cena a administrativní poplatek dle bodu
1. tohoto článku Smlouvy byly Kupujícím Prodávajícímu zaplaceny na
účet číslo: 225387058/0300 vedený u ČSOB, a.s. před podpisem této
Smlouvy.
3. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním na účet Prodávajícího
uvedený v bodu 2. tohoto článku.

II.
bytem/místo
podnikání:
a

IČO/r.č.:
číslo OP:
zapsán:
jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující”)

Článek IV.
Nabytí vlastnického práva a další ujednání
1. Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě úplným
zaplacením kupní ceny dle čl. III Smlouvy.
2. Kupující projevil souhlas s kupní cenou Předmětu koupě především tím,
že ji sám v této výši Prodávajícímu nabídl, dále s tím, že cena je mezi
stranami dohodnutá s ohledem na stáří Předmětu koupě, jeho aktuální
technický stav a dále s ohledem na zjištěné vady Předmětu koupě a s
přihlédnutím k potřebě oprav Předmětu koupě.
3. Prodávající potvrzuje svým podpisem, že Předmět koupě nepochází z
krádeže.
4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn s Předmětem koupě nakládat v
plném rozsahu. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známa žádná
rozhodnutí soudů, či jiných orgánů veřejné správy, ani jiné smlouvy nebo
dohody, které by mohly omezovat právo Prodávajícího nakládat s
Předmětem koupě dle této Smlouvy. Prodávající prohlašuje, že na
Předmětu koupě neváznou práva třetích osob, které by mohly uplatňovat
jakékoliv právo z jakéhokoliv titulu k Předmětu koupě.
5. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by
měly za následek neplatnost Smlouvy, nebo by mohly ohrozit platnost
Smlouvy nebo řádné plnění jejich povinností a závazků vůči Kupujícímu
podle Smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedeno insolvenční řízení a
ani exekuční řízení, o kterém by byl informován.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany podpisem Smlouvy potvrzují, že právní jednání je
učiněno v řádné formě a jejich projevy vùle jsou dostatečně určité a
srozumitelné.
2. Dnem podpisu této kupní smlouvy zaniká sjednané zákonné pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen “POV”) k předmětu smlouvy a
povinnost uzavření POV přechází tímto dnem na kupujícího.
3. Ve věcech neupravených Smlouvou se smluvní vztah řídí příslušnými
ustanoveními všeobecně závazných právních předpisù, zejm. pak
Občanským zákoníkem.
4. Kupující podpisem Smlouvy výslovně vyjadřuje svùj souhlas se
zpracováním osobních údajù, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O
ochraně osobních údajù v platném znění.
5. Změna Smlouvy je možná jen písemnou dohodou smluvních stran.
6. Jestliže některé ustanovení této smlouvy bude nebo se stane k
jakémukoliv okamžiku neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným,
zůstává tím platnost, účinnost nebo prosaditelnost ostatních ustanovení
této smlouvy nedotčena. Smluvní strany se zavazují pro takový případ se
co nejdříve dohodnout na náhradních ustanoveních, která jsou nejblíže
těm neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným, která zaručují
dosažení zamýšleného účelu této kupní smlouvy.
7. Smlouva je vyhotovená ve 3 stejnopisech, 2 stejnopisy pro
Prodávajícího a 1 pro Kupujícího.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními
stranami.
9. Kupující se obeznámil a souhlasí se všeobecnými podmínkami veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku Prodávajícího, na základě které byl
Kupující vybrán.
10. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána
na základě jejich pravé, shodné, svobodné a vážné vůle, určitě a
srozumitelně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni
ani za nevýhodných podmínek. Dále prohlašují, že obsah této smlouvy je
v souladu s dobrými mravy, že jim nejsou známy okolnosti, které by je
činily k uzavření této smlouvy nezpůsobilými nebo je v tom jakkoliv
omezovaly. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Dobříč, dne ________________________

Prodávající
GR8 auctions, s.r.o.
zastoupená Petrem Belcákem

Kupující

