OBCHODNÍ PODMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ NA POUŽITÉ VOZIDLO
§1
Předmět smlouvy
1.1 Prodávající touto kupní smlouvou prodává kupujícímu automobil označený v předmětu koupě této smlouvy, včetně jeho příslušenství a s potřebnými doklady pro užívání
předmětného automobilu za vzájemně sjednanou kupní cenu a kupující takto specifikovaný osobní automobil od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví za uvedenou kupní cenu
přijímá a kupuje.
1.2 Prodávající prohlašuje , že je výlučným vlastníkem prodávaného automobilu.
§2
Přechod vlastnictví a převzetí automobilu
2.1. Kupní cena bude uhrazena v hotovosti při podpisu této kupní smlouvy nebo bankovním převodem na účet prodávajícího u UniCredit Bank Czech Republic a. s., č. ú.
5968241001/2700 (CZK); č. ú. 5968241028/2700
5968241028/2700 (EUR) před předáním automobilu kupujícímu.
§3
Předběžná dodací lhůta, dodací podmínky
3.1. Prodávající je vlastníkem automobilu až do momentu, kdy bude ze strany kupujícího řádně uhrazena celá kupní cena dle § 2 této smlouvy.
3.2. Vlastnictví k automobilu přejde na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
3.3. Automobil bude kupujícímu předán při podpisu předávacího protokolu. Podpisem předávacího protokolu oba její účastníci stvrzují, že automobil byl prodávajícím kupujícímu řádně
odevzdán.
3.4. Přílohou č. 1 kupní smlouvy a její nedílnou součástí je Protokol předání automobilu.
§4
Prohlášení o faktickém stavu automobilu
4.1. Kupující tímto prohlašuje, že si automobil a jeho příslušenství před jejich převzetím od prodávajícího řádně prohlédl a měl možnost absolvovat s automobilem zkušební jízdu.
4.2. Kupující kupuje automobil ve stavu, jak si jej osobně prohlédl, s vědomím, že se jedná o automobil použitý, opotřebený úměrně stáří a ujetým kilometrům a prohlašuje, že plně
odpovídá účelu pro který tento kupuje.
4.3. Prodávající prohlašuje, že automobil je plně funkční a je možné jej použít v souladu s povahou a účelem této smlouvy.
4.4. Převzetím automobilu přecházejí na kupujícího veškerá rizika spojená s nebezpečím nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení automobilu.
4.5. Kupující dále prohlašuje, že byl v souvislosti se zkušební jízdou prodávajícím řádně seznámen s obsluhou automobilu, tj. zejména mu byly poskytnuty informace týkající se užití a
údržby automobilu.
§5
Odpovědnost prodávajícího
5.1. Prodávající odpovídá za vady automobilu v případě prodeje právnické osobě v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy dle ust. § 422 a násl. z.č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění a v případě prodeje fyzické osobě dle § 616 občanského zákoniku v platném znění, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
5.2. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady automobilu pouze v sídle prodávajícího.

5.3. Kupující je povinen uplatnit práva z odpovědnosti prodávajícího za vady automobilu bez zbytečného odkladu ihned poté, co vadu zjistil a nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady automobilu zaniknou, nebyla –li uplatněna ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy , nejpozději však do 6-ti měsíců ode dne
převzetí automobilu kupujícím.
5.4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající neodpovídá za tyto vady automobilu:
-

vady vzniklé předchozím použitím a opotřebením automobilu

-

vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím od prodávajícího

-

vady, na které byl kupující prodávajícím výslovně upozorněn

-

vady, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl a nebo musel vědět (tj. vady zjevné)
§6

Ostatní ujednání
6.1. Pro případ, že kupující poruší své smluvní povinnosti, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 20 % kupní ceny vozidla. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím
vedle této smluvní pokuty i náhradu škody.
§7
Závěrečná ujednání
7.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, pravé, vážné a určité vůle.
7.2. Smluvní strany si text této smlouvy přečetly, porozuměly mu a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7.3. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7.4. Smlouvu lze měnit pouze číslovanými, datovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
7.5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

