Závazná objednávka vozu č. 10489
NV20210430
Identifikace dodavatele
Firma:
Ulice, č.p.:
Město/Obec:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Provozovna:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Bank. spojení:

Identifikace objednatele

IC WEST, s r.o.
Slovanská alej 24
Plzeň
326 00
25210530
CZ25210530
vedená u KS Plzeň oddíl C vložka 8928

Firma (jméno):
Ulice, č.p.:
Město/Obec:
PSČ:
IČ:
DIČ:

Dětský domov, Základní škola a Mateřská
Ledce 55
Smečno
273 05
48706302
CZ48706302

723981838
377242876
havel@inx.cz
2112723886/2700

Telefon:
Fax:
E-mail:

M:+420 724760814
reditel@ddledce.cz

nový osobní vůz Peugeot
Předmět prodeje:
5008
Model:
5008 ACTIVE PACK 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6
Verze:
M5F3 - Červená Ultimate / Perleťový lak
Barva:
47FX - Látkové čalounění MECO černá
Potah:
Základní výbava: 1150
1250
AN01

Výbava na přání:

Příslušenství:

HU13
NF04
RE07
UE02
UF01
WAAW
WLU8
WY17
YD02
ZE28
ZHBC
ZVES
ZHWR
WACM
M5F3
47FX
*ZJ07
0001001
001
00RZ

Cena bez DPH:
595 041.32

PEUGEOT i-Cockpit
3 samostatná, posuvná a sklopná sedadla ve 2. řadě
Sedadla ve 3. řadě (7 míst)

1
1
1

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
6x Airbag
Automatická dvouzónová klimatizace
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
PEUGEOT Connect Radio
Visiopark 1 + přední a zadní parkovací asistent
Hands-free startování vozu
Přední LED světlomety s integrovanými LED denními světly
Hliníková kola 17" CHICAGO šedá
Pack Safety
Příprava na náhradní kolo
Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

prodloužená záruka 60m/60tis.km
Sada povinné výbavy
originál gumové koberce přední a zadní
zimní pneu 215/65 R17

Cena před úpravou:
Úprava ceny:

Akční sleva OA + ICW 8.13%

Záloha:

22 000.00

413.22
6 198.35

500.00
7 500.00

0.83
0.83
824.79
8 264.46

1.00
1.00
998.00
10 000.00

628 925.62

761 000.00

-50 413.22

-61 000.00

700 000.00 Kč

ne

Jiná ujednání a doplňky
Leasing:
Přihlášení vozu:

18 181.82

578 512.40

Celkem:

Cena vč. DPH:
720 000.00

ne
ne

ne

Datum uzavření objednávky:

08.09.2021

Pov. ručení:
Hav. pojištění:

Termín dodání:

30.09.2021

ne
ne
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Závěrečná ustanovení:
odst. 1) Objednatel a dodavatel (dále společně jako "smluvní strany") berou na vědomí, že podpisem této objednávky oběma smluvními stranami je
uzavřena kupní smlouva (dále také jako "kupní smlouva"), jejímž předmětem je dodání Předmětu prodeje viz výše (dále jen "předmět koupě" či "vozidlo")
objednateli za podmínek stanovených v této objednávce a ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen "Podmínky") a Všeobecných podmínkách
smluvní záruky vozidel PEUGEOT (dále jen "Záruční podmínky").
odst. 2) Právní vztahy založené a odvozené touto objednávkou a Podmínkami se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem (dále jen "NOZ").
odst. 3) Smluvní strany se dohodly,
a. že vylučují aplikaci § 556 odst. 2 NOZ, § 1753 NOZ, § 1798 až 1800 NOZ na tuto Kupní smlouvu;
b. že si nepřejí v souladu s § 558 odst. 2 NOZ, aby nad rámec výslovných ustanovení Kupní smlouvy a Podmínek byla jakákoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či obecně v obchodním právu, ledaže je
v této Kupní smlouvě výslovně stanoveno jinak; Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí
či praxe.
odst. 4) Smluvní strany na sebe berou ve smyslu § 1765 NOZ nebezpečí změny okolností a nemohou se tedy domáhat jakýchkoliv práv na základě
jakékoliv změny takových okolností.
odst. 5) Objednatel prohlašuje, že si objednávku a Podmínky přečetl, jejich obsahu rozumí a s právy a povinnostmi, jež objednávka a Podmínky zakládají
nebo mohou zakládat, souhlasí. Objednatel dále potvrzuje, že veškeré údaje, které uvedl v této Kupní smlouvě jsou správné a úplné.
Podmínky jsou uvedeny na rubu tohoto dokumentu, popř. přiloženy k této objednávce a tvoří součást Kupní smlouvy.
odst. 6) Není-li prokazatelně stanoveno jinak, vyrozumí dodavatel objednatele o tom, kdy si bude moci převzít předmět koupě prostřednictvím telefonického
kontaktu, který objednatel uvede v této objednávce. V případě, že se dodavateli ani po opakovaném pokusu nepodaří spojit se s objednatelem
prostřednictvím telefonického kontaktu během 48 hodin od prvního takového pokusu, zašle dodavatel objednateli vyrozumění o datu převzetí
prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu, kterou objednatel uvede v objednávce, nebo dodavateli jinak prokazatelně sdělí. Platí, že vyrozumění o datu
převzetí předmětu koupě je doručeno nejpozději odesláním zprávy o této skutečnosti na e-mailovou adresu objednatele.
odst. 7) Uzavřením Kupní smlouvy objednatel, který je fyzickou osobou, nebo fyzická osoba, která je oprávněna jednat za objednatele (subjekt údajů), bere
na vědomí, že společnost P Automobil Import s.r.o. (správce) bude zpracovávat osobní údaje, které subjekt údajů v Kupní smlouvě uvedl. Zpracování bude
probíhat na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy.
Správce bude oprávněn zejména zpracovávat osobní údaje za účelem plnění kupní smlouvy, poskytnutí smluvní záruky za jakost předmětu koupě a
zajištění poskytnutí asistenčních služeb PEUGEOT. Zpracování osobních údajů bude za tímto účelem probíhat po dobu účinnosti Kupní smlouvy a dále po
dobu 3 let ode dne skončení její účinnosti za účelem plnění dané Kupní smlouvy, resp. ochrany práv správce.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společností P Automobil Import s.r.o.
a to prostřednictvím:
E-mailu

Telefonu

Mobilu / SMS

Pošty

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely dodavatele
a to prostřednictvím:
E-mailu

Telefonu

Mobilu / SMS

Pošty

Zaškrtnutím příslušného políčka vyjadřuje objednatel, který je fyzickou osobou, nebo fyzická osoba, která je oprávněna jednat za objednatele (subjekt údajů)
svůj souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, který je udělen společnosti P Automobil Import s.r.o. (dále jen "správce") anebo dodavateli
(dále jen "správce"). Správce, kterému byl souhlas udělen, bude oprávněn využít vyplněné osobní údaje pro další obchodní a marketingovou činnost,
zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a péče o zákazníky, šíření obchodních sdělení
ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Chcete-li o zpracování svých osobních údajů vědět více, navštivte webovou stránku společnosti P Automobil Import s.r.o.
https://www.peugeot.cz/uzitecne-odkazy/podminky-uziti.html anebo webovou stránku dodavatele.
odst. 8) Písemná forma je zachována i v případě právního jednání učiněného elektronickými nebo jinými technickými prostředky ve smyslu § 562 NOZ.
odst. 9) Objednatel bere na vědomí, že mu nenáleží právo odstoupit od smlouvy ať už z jakéhokoliv důvodu v případě, že byl předmět koupě
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upraven na přání objednatele. Pro účely posouzení, zda objednateli právo náleží, se předmět koupě posoudí jako upravený na přání objednatele v
případech, kdy objednatel uzavírá kupní smlouvu na předmět koupě, jež dodavatel nečerpá z vlastních skladových zásob nebo ze zásob importéra či
výrobce vozidel PEUGEOT. Pokud dodavatel přesto umožní objednateli odstoupit od kupní smlouvy na předmět koupě upravený na přání objednatele,
vyhrazuje si právo vrátit objednateli kupní cenu poníženou o částku, o kterou se snížila hodnota předmětu koupě, nejméně však o částku odpovídající 30 %
kupní ceny předmětu koupě dle kupní smlouvy.
V(e):
Dne:

Plzni
08.09.2021

Vystavil:

Havel Jan

Telefon:

Havel Jan

723981838

Dětský domov, Základní škola a Mateřská

Za dodavatele

Za objednatele

Mgr. Roman
Pejša
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Digitálně podepsal Mgr. Roman Pejša
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48706302, o=Dětský
domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce,
příspěvková organizace, ou=1, cn=Mgr. Roman
Pejša, sn=Pejša, givenName=Roman,
serialNumber=P326823, title=ředitel
Datum: 2021.09.08 13:03:16 +02'00'
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