Kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Obec Tuklaty
IČ: 00 23 58 22
Na Rafandě 14, 250 82 Tuklaty
zastoupená starostou Petrem Jenšovským
(dále je n jak o „k up ující")

a
František Janeček

(dále je n jak o „ p ro d á va jící")

l.

Prohlášení prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je vlastníkem prodávaného vozidla tak, jak je popsáno v čl. II této smlouvy, a že mu
nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla. Prodávající prohlašuje, že na předmětu převodu
nevážnou žádné právní vady.
II.

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla:
Identifikace vozidla:

a)

tovární značka:

nákladní automobil zn. AGM, MAGMA

b) rok výroby:

1996

c) číslo karoserie (VIN):

TN9PN1DLOTAAM5158

d) SPZ:

PBA41 06

e) počet ujetých kilometrů:

99 940
III.

1)
2)

Kupní cena
Cena vozidla specifikovaného v čl. II této smlouvy je 199 000,- Kč.
Kupující kupní cenu zaplati prodávajícímu na bank. Účet vedený u Komerční banky 35 - 9061140227/0100 do 3 dnů po
podpisu této kupní smlouvy, což prodávající jejím podpisem stvrzuje.

IV.
Přechod vlastnického práva
Vlastnické právo přechází na kupujícího dnem předání předmětu prodeje. K předání předmětu prodeje došlo při podpisu této
kupní smlouvy.

1)

2)

V.
Prohlášení kupujícího a závazky prodávajícího
Kupující tímto prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou, a že s ním byla
provedena zkušební jízda. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí.

S kupovaným vozidlem současně kupující přebírá 2 ks klíčů od vozidla a další doklady s výjimkou těch, které prodávající
potřebuje pro účely odhlášení vozidla na evidenci vozidel.

f

3)

Prodávající se zavazuje provést odhlášení vozidla na kupujícího do deseti pracovních dnů od podpisu této smlouvy a
předat nebo doporučeně odeslat poštou kupujícímu ty doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci),
které z důvodu přehlášeni nemohl předat při předání vozidla. Tyto doklady a ostatní doklady se prodávající zavazuje
předat kupujícímu nejpozději do dvaceti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

4)

Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by kupujícího
neupozornil. Prodávající dále prohlašuje, že stav kilometrů vozidla uvedený shora odpovídá skutečnosti.

5}

Pokud by předmět převodu vykazoval právní vady či faktické závady (jiné, než jsou uvedeny v této smlouvě), je
prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit a prodávající je povinen vrátit kupujícímu přijatou kupní cenu.

1)
2)

VI.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Tuklatech dne 20. 6. 2016

