Kupní Smıønvz (5/. Ĺ/ Ĺ/ / 477100 .301/20/7
uzavřená ve Smyslu ust. § 409 a násl. Zák.č .513/1991 Sb. obchodní Zákoník v platném
ZněníV
mezi níže uvedenými smluvními Stranami
1. Prodávající : Paní
Tereza Steinbergová

Z

2. Kupující : Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, přísp. Organizace
Ledce 55, 273 05 Smečno

IČ; 48706302

č.účtu: 2816409/0300
I.

Předmět koupě a cena
Předmětem koupě je dodávkový užitný devítimistný Vůz Značka:
FORD TRANSIT CUSTOM
Registrační Značka: - čistopis
Výrobní číslo podvozku a karoserie: WFOIXXTTGIEY58615
Výrobní číslo motoru: neuvádí Se

Počet najetých kilometrů: 215500 km

Rok výroby: 2014
Technická Způsobilost výše uvedeného os. automobilu je uvedena v technickém průkazu
vozidla a platí do 05/2021 Osvědčení o měření emisí má platnost do 05/2021
Sjednaná kupní cena je 399.900,- Kč (slovy třistadevadesátdevěttisícdevětsetkorunčeských).

II.

Termín a Způsob dodání
Předmět kou ě tj automobil uvedený v Odst I bude prodávaj ıcım dodán kupujícímu
dne .1. .9..9.......7. Přepis předmětu koupě bude uskutečněn dne ...... 17.1*'781 tímto dnem Se
kupující Stává vlastníkem předmětu koupě.
III.

Odpovědnost prodávajícího za vady
Obě Strany společně konstatují, Že dohodnutá kupní cena odpovídá Stáří vozidla. míře jeho
opotřebení a jeho Současnému technickému Stavu. Na případné skryté technické Závady, které
nebyly úmyslné a které nebylo možno při předání a převzetí vozidla Zjistit. poskytuje
prodávající kupujícímu Záruku 30 dnů. Tato záruka se nevztahuje na Závady vzniklé
neopatrným nebo neodborným ZacháZením Ze Strany kupujícího. nebo případnou havárií
vozidla.

IV.

Zaplacení kupní ceny
,u í. ,ie/'Ý
Kupující Zaplatí kupní cenu dnem převzetí předmětu koupě dne .............. prodávajícímu
převodem na účet prodávajícího.
V.

Ostatní ujednání
Pokud Se účastníci v této Smlouvě nedohodli jinak, řídí se jejich právní vztah ustanovením
Obchodního Zákoníku o kupní Smlouvě.
Tato Smlouva je Sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveníclL každý účastník přejímá jeden
výtisk.
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