Kupní smlouva
Kupní smlouva dle ust. § 588 a násl. občanského
zákoníku* / dle ust. § 409a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................
Trvalé bydliště: .....................................................................................................................................
Datum narození: ...................................................................................................................................
a
Jméno a příjmení: .................................................................................................................................
Trvalé bydliště: .....................................................................................................................................
Datum narození: ...................................................................................................................................
Smluvní strany uzavřely dne ..................................., za podmínek dále dohodnutých, touto
kupní smlouvu.

II.
Ostatní ujednání
Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem prodávaného vozidla tak, jak je popsáno v čl. III této
smlouvy a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily převodu vo zidla.

Prodávající dále prohlašuje, že je skutečným vlastníkem vozidla. Nejedná se o vozidlo
odcizené či získané vrozporu se zákonem.

III.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla:
Tovární značka: .......................................................................................................................................
Typ/model: ..............................................................................................................................................
Rok výroby: ..............................................................................................................................................
Číslo karoserie (VIN): ..............................................................................................................................
Registrační značka: .................................................................................................................................
Číslo technického průkazu: ...................................................................................................................
STK platná do: .........................................................................................................................................
Počet najetých kilometrů: ......................................................................................................................
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IV.
Kupní cena
Kupní cena vozidla je ................................ Kč (slovy ..........................................................................
korun českých).

V.
Přechod vlastnického práva
Vlastnického právo přechází z prodávajícího na kupujícího ve chvíli zaplacení kupní ceny
a předání vozidla.

VI.
Prohlášení kupujícího
Kupující prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem vozidla. Se stavem
vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí. To nezbavuje
prodávajícího odpovědnosti za vady stanovené zákonem.
Prodávající i kupující se zavazují provést přehlášení vozidla na příslušném registru vozidel
nejpozději do 10 pracovních dní od podpisu této smlouvy.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech (každá strana obdrží jeden).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu (podepíší obě smluvní strany).

V ……................... dne ...................

V ……................... dne ...................

............................................

............................................

Prodávající

Kupující
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