KUPNÍ SMLOUVA Č. 0037/70838721/2020

¶T

Právnická osoba: Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21
294 71 Benátky nad Jizerou
Zastoupená ředitelkou Janou Czikraiovou
lC: 70838721,

(dále jen kupujIcQ
a
Fyzická osoba: Věra Sadílková

(dále jen prodávajÍcÍ)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku v platném zněnituto
KUPNÍSMLOUVU

Prohlášení prodávajÍcÍho
1. prodávajÍcÍ prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pedálové harfy Resonance Harps
St. Petersburg se 47 strunami, model ,,S-20", rozšířená ozvučná deska,
výrobní číslo: RHC20G001 No. 0205.
2. prodávajÍcÍ prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou zástavní práva či jiné závazky ve
prospěch třetích osob.
II.
Prohlášení kupujÍcÍho

1. KupujÍcÍ prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, vyzkoušel jeho vlastnosti a neshledal
na nich žádné zjevné právní nebo věcné vady.
Předmět koupě
1. Pedálová harfa Resonance Harps, St. Petersburg se 47 strunami, model ,,S-20", rozšířená
ozvučná deska, výrobní číslo: RHC20G001 No. 0205.
2. ProdávajÍcÍtouto smlouvou předmět koupě se všemi jeho součástmi prodává kupujÍcÍmu a
kupujÍcÍ touto smlouvou kupuje předmět koupě se všemi jeho součástmi za níže sjednanou
kupní cenu a přijímá do svého vlastnictví.

IV.
Kupní cena

1. Kupní cena za předmět koupě byla stranami dohodnuta ve výši 250 000,- KČ
(s|ovy:dvěstěpadesáttisÍckoru nčeských).
2. KupujÍcÍ se zavazuje tuto cenu uhradit bankovním převodem na účet prodávajÍcÍho
do pěti (5) pracovních dnů od předáni předmětu koupě kupujícímu.

V.

Předání předmětu koupě, vlastnické právo a přechod nebezpečí škody
1. prodávajÍcÍ se zavazuje předat předmět koupě kupujÍcÍmu osobně v předem dohodnutém
termínu při uzavřenitéto smlouvy, a to na adrese kupujÍcÍho, společně se všemi součástmi a
doklady nezbytnými pro jeho užIvánL O předání předmětu koupě bude sepsán písemný
předávací protokol.
2. K přechodu vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho
převzetí ze strany kupujÍcÍho.

VI.

Závěrečná ustanoveni

1. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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