Kupní smlouva
Prodávající:

Krkonošská krůta, s.r.o. v likvidaci
IČO: 04105150, sídlem Vlčice č.p. 8, 541 01 Vlčice
Zastoupena likvidátorem:
Mgr. Jana Luštíková
IČO: 72566787, sídlem náměstí Svobody 450/2a, 500 02 Hradec Králové
Bankovní spojení: 2112071451 / 2700
IČO: 72566787
Se sídlem: náměstí Svobody 450/2A, 50002 Hradec Králové
(dále jen „prodávající“)

a
Kupující:

Bude doplněno
datum narození/IČ: Bude doplněno
Bytem: Bude doplněno
(dále jen „kupující“)

uzavírají dle ust. § 2079 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto
kupní smlouvu o koupi automobilu:
I.
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu
nabýt vlastnické právo k němu a závazek kupujícího převzít předmět koupě a zaplatit za něj
prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
Předmětem koupě je vozidlo specifikované níže v tomto článku:
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: OPEL, obchodní označení: FRONTERA VAV 2,2 DTI
ESTA, kategorie vozidla: N1, typ: AA11A, RZ: 6E49285, datum 1. registrace vozidla: 1.12.2000, VIN:
W0L06BG761V602568, zdvih. objem: 2 171 ccm, výkon: 85 kW, palivo: NM, typ motoru: Y22DTH,
směrnice EHS/ES: 1999/102A - EURO3, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva:
ČERNÁ METALÍZA, karoserie: DODÁVKOVÁ 5 DV., spojovací zařízení: A50-X, počet míst k sezení:
5, STK platná do: 11.9.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů a skutečný stav km není znám,
nepojízdný, bez TP.

II.
Prodávající prodává kupujícímu shora popsané vozidlo se všemi jeho součástmi a příslušenstvím
a kupující jej kupuje a přijímá do svého vlastnictví.
Kupní cena shora popsané vozidlo činí bude doplněno Kč. Tato kupní cena byla kupujícím zcela
uhrazena prodávajícímu v plné výši bezhotovostně převodem na účet č.ú.: 2112071478 / 2700, a to před
podpisem této kupní smlouvy, a prodávající a kupující tuto skutečnost stvrzují níže svými podpisy. Jedná
se o nejnižší podání dle dražební vyhlášky pro dražbu, jíž se žádný zájemce nezúčastnil.
Kupující s cenou vozidla souhlasí jak je uvedena výše s tím, že cena zohledňuje stáří vozidla a jeho
aktuální technický stav ověřený kupujícím.
III.
Závady a potřebu případných oprav kupující bere na vědomí. Kupující prohlašuje, že si vozidlo a jeho
příslušenství před převzetím od prodávajícího důkladně prohlédl a vyzkoušel, že se seznámil s jeho
technickým stavem, a že tento odpovídá stáří automobilu s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení
a že vozidlo kupuje ve stavu jak stojí a leží – úhrnkem.
Kupující dále prohlašuje, že vzhledem ke skutečnosti že vozidlo je prodáváno z majetku společnosti
v likvidaci, nenese prodávající (likvidátor) žádnou odpovědnost za vady.
Prodávající odpovídá pouze za vady právní týkající se převodu vlastnického práva na kupujícího.
Vozidlo kupuje kupující s vědomím, že se jedná o vozidlo použité, za dobu užívání opotřebované a
odpovídající popisu shora. Kupující byl před podpisem této smlouvy výslovně upozorněn na vady na
předmětném vozidle a svým podpisem stvrzuje že vozidlo s těmito vadami kupuje a přebírá do svého
vlastnictví. Za tyto vady prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost a tyto vady nepředstavují podstatné
porušení kupní smlouvy. Okamžikem převzetí vozidla, k němuž došlo po podpisu této smlouvy, přechází
na kupujícího vlastnické právo k vozu a také nebezpečí škody na vozidle.
Kupující dále podpisem této smlouvy potvrzuje že byl prodávajícím řádně obeznámen s obsluhou
prodávaného vozidla tedy zejména mu byly poskytnuty informace týkající se užití a údržby.
IV.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a dva prodávající.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že jí rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírána v tísni ani za nápadné nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojuji své podpisy.
V ………………dne…………….2022

V ………………dne…………….2022

………………………………
Mgr. Jana Luštíková, likvidátor

………………………………
bude doplněno

