Smlouva kupní o prodeji ojetého motorového vozidla
dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany:
JCK CZ s.r.o.,
se sídlem Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové,
DIČ: CZ08478511 ( IČO: 08478511),
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, spis. zn.
44452/KSHK,
zastoupená jednatelem Jacek Fijolek,
bankovní spojení: 1218116000/2700,
pověřená předávající osoba níže uvedeného předmětu smlouvy: Tomáš Horák,
tel.: +420 737 732 850
na straně jedné
(dále jen „prodávající“)
a
………………, narozený …..…..,
trvale bytem:,
tel.:,
na straně druhé
(dále jen „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ust. § 2079 a násl.
občanského zákoníku:
I.
Prohlášení prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného ojetého motorového
vozidla uvedeného v čl. II této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily
převodu tohoto vozidla.
II.
Předmět smlouvy
Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu následující hmotnou movitou věc:
ojetý osobní automobil značky: ,
identifikační číslo vozidla (VIN):, rok výroby: , barva: ,
výkon kW ( PS), objem ccm, počet ujetých km:, celkový stav vozidla včetně karoserie:
Další podrobnosti o prodávaném vozidle (předávaná dokumentace, výbava, příslušenství):
např.dokoumenty o vozidle.................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dále se prodávající zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k ní, kupující se
zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
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Současně prodávající předává kupujícímu dokumenty o vozidle: např. dokumenty potřebné pro
provedení STK, evidenční kontroly a přihlášení motorového vozidla na dopravním úřadě………...
………………………………………………………………………………………………………
a sadu klíčů od vozidla – ks.
III.
Kupní cena
Použitou věc uvedenou v článku II. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi,
příslušenstvím a tažným zařízením, za sjednanou celkovou kupní cenu ,- CZK (slovy dvě stě
sedmdesát osm tisíc korun českých) včetně DPH. Kupující již uhradil převodem na účet
prodávajícího zálohu ve výši xxvv,- CZK (slovy xxvv tisíc korun českých). Zbývající částka k
úhradě činí xyzxc,- CZK (Korun českých) (vbn Euro), která je splatná formou bankovního
převodu na účet prodávajícího již výše uvedený nejpozději v den předání předmětu smlouvy. Ke
sjednané kupní ceně se přičte DPH dle platných právních předpisů v den uzavření smlouvy.
IV.
Převod vlastnictví
Kupující nabude vlastnické právo k věci po zaplacení celé kupní ceny, specifikované v článku III.
V.
Prohlášení prodávajícího a kupujícího
Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil. Prodávající
upozorňuje kupujícího na skutečnost, že převáděná věc je věcí použitou, užívanou od roku 2011.
Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje již užívanou věc. Prohlašuje, že se seznámil s
technickým stavem prodávané věci, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební jízda.
Kupující prohlašuje, že předávaná věc je funkční a je možno ji použít k jeho osobním účelům.
VI.
Povinnosti kupujícího
Nahlášení změny v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující a to na svůj náklad..
VII.
Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy
Kupující si převzal předmět kupní smlouvy od prodávajícího prostřednictvím výše uvedené
pověřené osoby v jeho místě trvalého bydliště dne . . , což smluvní strany osvědčují svými níže
připojenými podpisy.
VIII.
Jiná ujednání
Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím
uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím
obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku o smlouvě kupní.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.
V …. Dne ….
…………………………………………..
podpis prodávajícího

……………………………………………………
podpis kupujícího
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