
KUPNÍ SMLOUVA ČÍSLO 

 
 
 
UniCredit Fleet Management, s.r.o. 
Želetavská 1525/1, 140 10  Praha 4 
IČ: 62582836  
DIČ: CZ62582836 
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33481 
(dále jen „Prodávající“) 

a 

Název:  
Adresa:  
IČ / RČ:  DIČ:  
(dále jen „Kupující“) 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku, tuto 
 

KUPNÍ SMLOUVU (dále jen "smlouvu") 

ČLÁNEK I. 
PRODÁVAJÍCÍ prodává a KUPUJÍCÍ kupuje ojetý automobil: (dále jen "Vozidlo"):  
podskupina:     
typ/model:       
číslo karoserie:  
RZ:              

ČLÁNEK II. 
PRODÁVAJÍCÍ a KUPUJÍCÍ se dohodli na kupní ceně ve výši:  
Celkem:  ,- Kč bez DPH;  ,- Kč s DPH 

ČLÁNEK III. 
KUPUJÍCÍ je povinen zaplatit PRODÁVAJÍCÍMU kupní cenu nejpozději ke dni předání vozidla.  

ČLÁNEK IV. 
Vlastnictví k VOZIDLU přechází na KUPUJÍCÍHO zaplacením kupní ceny, tedy dnem připsání kupní ceny na účet PRODÁVAJÍCÍHO. O převzetí vozidla bude smluvními 
stranami sepsán přejímací protokol. 

ČLÁNEK V. 
Dnem přechodu vlastnictví podle čl. IV SMLOUVY přechází na KUPUJÍCÍHO všechna práva a povinnosti z vlastnictví k VOZIDLU vyplývající. Pokud  trvá v době přechodu 
vlastnictví záruka na VOZIDLO, je KUPUJÍCÍ počínaje tímto dnem povinen uplatňovat všechny nároky ze  záruky vyplývající, přímo u firmy:                                                       , 
u které PRODÁVAJÍCÍ  VOZIDLO zakoupil. 
KUPUJÍCÍ prohlašuje, že jej PRODÁVAJÍCÍ upozornil na vady vozidla a že se důkladně seznámil se stavem VOZIDLA a se stavem jeho vybavení. Stav VOZIDLA je KUPUJÍCÍMU 
plně znám a z tohoto hlediska neuplatňuje a nebude uplatňovat vůči PRODÁVAJÍCÍMU žádné nároky. VOZIDLO kupuje KUPUJÍCÍ ve stavu, ve kterém se nachází k datu 
podpisu této smlouvy. PRODÁVAJÍCÍ neposkytuje KUPUJÍCÍMU na VOZIDLO a jeho vybavení žádnou záruku. Neposkytnutí záruky nemá vliv na výši kupní ceny stanovené 
v čl. II této SMLOUVY. 

ČLÁNEK VI. 
K datu přechodu vlastnictví k VOZIDLU dle čl. IV SMLOUVY předává PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU všechny originály dokumentů nutné k užívání VOZIDLA, pokud tyto 
existovaly a existují a pokud jimi PRODÁVAJÍCÍ disponuje. Je-li na některém z dokumentů vyznačeno vlastnické právo PRODÁVAJÍCÍHO, zajistí PRODÁVAJÍCÍ výmaz 
vlastnického práva. 

ČLÁNEK VII. 
PRODÁVAJÍCÍ prohlašuje, že VOZIDLO v době podpisu SMLOUVY již není předmětem nájemního vztahu. 
Tato SMLOUVA nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. SMLOUVA a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění.    
Spory ze smlouvy vyplývající podléhají v první instanci rozhodnutí soudu určeného podle sídla obecného soudu PRODÁVAJÍCÍHO.    
Veškerá ústní dojednání učiněná před podpisem SMLOUVY jsou neplatná. Všechny doplňky a změny této SMLOUVY musí být učiněny písemně a odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.    
SMLOUVA je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.    
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že kupující neuhradí sjednanou kupní cenu a nepřevezme vozidlo nejpozději do 15 dní od data podpisu této  smlouvy, se tato 
kupní smlouva ruší.  
 
V Praze dne:  
 

  

 .......................................................................... .......................................................................... 
 UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kupující:  
 

Přílohy: 1x faktura - daňový doklad,1x Předávací protokol 


