KUPNÍ SMLOUVA Č…….
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
EURODRAŽBY.CZ a.s.
se sídlem: Praha 8, Čimická 780/61, PSČ 181 00
IČ: 29135419
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20776
zastoupená: Radimem Hasmanem, člen představenstva
(dále jen „prodávající“, na straně jedné)
a
Jméno příjmení
adresa: ……………
RČ: ………………..
(dále jen „kupující“, na straně druhé)
tuto
KUPNÍ SMLOUVU
dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Prodávající prohlašuje, že se stal na základě kupní smlouvy mezi společností Lidl
Česká republika v.o.s., IČ: 26178541, jako převodcem a prodávajícím jako
nabyvatelem výlučným vlastníkem vozidla specifikovaného v čl. 2.1 této smlouvy,
a je oprávněn s ním vlastním jménem nakládat dle této smlouvy a kupující má zájem
o koupi tohoto vozidla.
1.2. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně prodeje vozidla
a nabytí vlastnického práva k němu kupujícím.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá následující vozidlo,
které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu (dále jen
„vozidlo“):
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2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

tovární značka ……….,
model …………………,
registrační značka ……,
datum první registrace ………,
číslo karoserie (VIN) …………,
barva ………,
palivo ………,
stav tachometru ……….. km,
zdvihový objem motoru ….. ccm,

2.2. Spolu s vozidlem je prodávající povinen předat kupujícímu velký technický průkaz
a osvědčení o registraci vozidla.
2.3. Kupující se zavazuje, že vozidlo převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, a to
ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3 této smlouvy.
3.

KUPNÍ CENA
3.1. Smluvní strany ujednávají kupní cenu vozidla ve výši …….. Kč (slovy:
…………………..) včetně daně z přidané hodnoty.
3.2. Kupující uhradí částku odpovídající celé kupní ceně prodávajícímu, bezhotovostním
převodem na bankovní účet prodávajícího (č. 43-3331990217/0100, vedený u
společnosti Komerční banka a.s.) na základě faktury. Tím je povinnost kupujícího
uhradit kupní cenu prodávajícímu splněna.

4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ VOZIDLA, VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA
VĚCI
4.1. Vozidlo bude prodávajícím předáno kupujícímu při uzavření této smlouvy a o
předání vozidla bude sepsán předávací protokol. Při předání bude vozidlo před ním
překontrolováno a budou předvedeny jeho funkce.
4.2. Smluvní strany ujednávají, že kupující se stane vlastníkem vozidla okamžikem
uhrazení kupní ceny.
4.3. Převzetím vozidla dle čl. 4.1 této smlouvy přechází na kupujícího nebezpečí škody
a nahodilé zkázy na vozidle.
4.4. Prodávající zajistí na příslušném dopravním odboru obce s rozšířenou působností
zápis změn údajů vozidla zapisovaných do registru vozidel, tzn. nahlásí změnu v
osobě vlastníka vozidla na kupujícího. Poplatky související se zápisem změn (a s
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předcházejícími nutnými prohlídkami vozidla) hradí kupující ve výši 2.420 Kč včetně
DPH.
5.

STAV VOZIDLA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
5.1. Vozidlo je prodáváno jako ojeté a opotřebované. Stav vozidla odpovídá stáří vozidla
a počtu ujetých kilometrů.
5.2. Vozidlo má následující vady, které jsou uvedeny u předmětu smlouvy na fotografiích,
v textu a v dokumentech na portálu prodávajícího https://www.autodrazby.cz/ (sekce
Informace o vozidle a Dokumenty ke stažení).
5.3. Prodávající před uzavřením této smlouvy upozornil kupujícího na stav vozidla a na
skutečnost, že se jedná o vozidlo použité, za dobu užívání opotřebované. Prodávající
doporučuje kupujícímu provést odbornou prohlídku vozidla a případné opravy
zjištěných nedostatků.
5.4. Kupující prohlašuje, že byl plně seznámen s celkovým technickým stavem a
provozními vlastnostmi vozidla, toto si řádně prohlédl, provedl zkušební jízdu a
neshledal žádné vady, které by bránily v užívání vozidla, a v tomto stavu jej přebírá.
5.5. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které
má vozidlo při převzetí kupujícím, ani za vady výše uvedené v čl. 5.2 této smlouvy.
Prodávající neposkytuje smluvní záruku za jakost vozidla.
5.6. Kupující je vadu vozidla povinen vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu
poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak
se projevuje.
5.7. Smluvní strany ujednávají – s ohledem na to, že jde o prodej použitého zboží –
zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby, tj. na
dobu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí vozidla. Smluvní strany dále ujednávají, že se
odchylují od ustanovení § 2112 odst. 1 in fine občanského zákoníku tak, že, obdobě
jako v ustanovení § 2168, zkracují dobu pro oznámení skrytých vad na 12 (dvanáct)
měsíců po odevzdání věci.
5.8. Kupující je povinen provádět veškerý servis a opravy po celou dobu pro uplatnění
práv z vadného plnění v servisu autorizovaném pro příslušnou značku vozidla.
5.9. V případě oznámení vady vozidla je kupující povinen použít reklamační protokol
prodávajícího a s dalším postupem vyčkat na vyjádření prodávajícího k vytknuté
vadě.
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5.10. V ostatním se práva a povinnosti z vadného plnění řídí příslušnými ustanovením
občanského zákoníku.
5.11. Prodávající postupuje touto smlouvou na kupujícího všechna práva z odpovědnosti
za vady vozidla (včetně záruční odpovědnosti), která má vůči třetím osobám, ať již
taková práva z odpovědnosti za vady vyplývají ze smluv nebo z jednostranných
prohlášení učiněných vůči prodávajícímu.
6.

SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ
6.1. Ustanovení tohoto článku se použije pro tuto smlouvu, neboť ji prodávající jako
podnikatel uzavírá s kupujícím jako spotřebitelem.
6.2. Prodávající uvádí následující informace: (i) totožnost, telefonní číslo a adresa pro
doručování elektronické pošty prodávajícího jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy;
(ii) tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně prodeje
vozidla, jež je blíže specifikováno v čl. 2.1 této smlouvy, a nabytí vlastnického práva
k němu kupujícím; (iii) kupní cena vozidla je upravena v čl. 3 této smlouvy; (iv) kupní
cena vozidla je hrazena bezhotovostně; (v) kupujícímu nevznikají žádné náklady
související s dodáním vozidla; náklady na registraci vozidla jsou určeny obecně
závaznými právními předpisy (vi) údaje o právech vznikajících z vadného plnění,
jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv upravuje
čl. 4.4 této smlouvy (vii) tato smlouva není uzavřena na dobu neurčitou (viii) na
základě této smlouvy není poskytován digitální obsah.
6.3. Spotřebitel prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním této smlouvy
v dostatečném předstihu před jejím uzavřením.
6.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího
zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
6.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, adresa ústředního inspektorátu Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.coi.cz/ a https://adr.coi.cz/cs.

7.

DALŠÍ USTANOVENÍ
7.1. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže
druhá strana nesplní povinnost, kterou jí ukládá tato smlouva či občanský zákoník,
ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě ke splnění.
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7.2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
7.3. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo smluvní strana,
která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z této
smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání
nebo bude bránit v plnění povinnosti a její důsledky. Zpráva musí být podána bez
zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při
náležité péči mohla dovědět.
8.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
8.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem. Tímto
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je
neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo
z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu smlouvy.
8.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy
a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně předmětu této
smlouvy.
8.5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran smlouvy
tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.
8.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - předávací protokol.
8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích, z nichž každá strana obdrží po
jednom (1) vyhotovení.
8.8. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí, a na důkaz
toho připojují své podpisy.
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V ……….. dne …….2021

V ……….. dne ……..2021

__________________________
Prodávající

__________________________
Kupující

