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Kupní smlouva 
číslo 9426       

ČSOB Leasing, a.s.  

se sídlem: Na Pankráci 310/60, 14000 Praha 4 

tel: Tel. centrály : 222012111 

Tel. prodejna: 283881065 

fax: Fax. prodejna: 283933812 E-mail:  

IČO: 63998980   bankovní spojení (účet): 1816016173 / 0300 

zapsaná v obchodním rejstříku: MS v Praze, spis. zn. B.3491 

zastoupená:  

(dále jen "prodávající") 

a 

  

Jméno a příjmení: 

RČ: 

,   

Tel: 

Email 

 

     

Bankovní spojení 

(účet): 

 

 

(dále jen "kupující") 

 

uzavřeli níže uvedeného dne 

měsíce a roku následující kupní smlouvu 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu níže uvedené ojeté vozidlo a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto vozidlu: 

značka typ vozidla číslo podvozku (výrobní číslo) rok výroby číslo motoru 

 1.    

 

Článek II. 

Právní a technický stav vozidla 
Prodávající prohlašuje, že  

a)  je jediným a výlučným vlastníkem vozidla, uvedeného v článku I. odstavec 1. této smlouvy, vozidlo není předmětem zástavy, 

předkupního práva či jiného práva třetí osoby, které by vozidlo zatěžovalo, 

b)  technický stav vozidla, popsaný v protokole o předání a převzetí vozidla, který je Přílohou č. 1 této kupní smlouvy, odpovídá 

jemu známým skutečnostem,  

c)  vozidlo je ke dni podpisu této smlouvy pojištěno z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, přičemž 

okamžikem převodu vlastnického práva přechází povinnost pojistit předmětné vozidlo na kupujícího, který tuto skutečnost bere 

na vědomí. 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 
1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu movitý předmět uvedený v článku I, odst.1 této smlouvy (tabulka č.1) za níže 

uvedenou kupní cenu. Kupní cena je sjednána jako pevná cena, DPH je stanovena podle platných daňových předpisů ČR. 

cena bez DPH v Kč DPH v Kč cena s DPH v Kč 

   

 
2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na základě proforma faktury pod uvedeným variabilním symbolem         

a) v hotovosti na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, 

nebo 
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b) převodem na účet prodávajícího, do 14 dnů ode dne doručení.  

Následně bude Prodávajícím vystaven řádný daňový doklad v souladu s platnými předpisy.. 

 

Článek IV. 

Místo a termín předání předmětu smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že místem předání a převzetí movitého předmětu dle článku I, odst.1 kupujícímu bude sídlo nebo 

provozovna  prodávajícího na adrese Kostelecká ul. Praha 9 - Čakovice, nebude- li dohodnuto jinak. 

2. Předání movitého předmětu dle článku I, odst. 1 prodávajícím, potvrdí svým podpisem prodávající a kupující na formuláři Protokolu 

o předání a převzetí vozidla (předmětu smlouvy), na kterém současně kupující potvrdí převzetí příslušných dokladů a příslušenství.  

Článek V. 

Odpovědnost za škodu a přechod vlastnictví 
1. Odpovědnost za škodu na vozidle přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí vozidla. 

2. Vlastnictví k vozidlu přechází z prodávajícího na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. 

 

Článek VI. 

Úroky z prodlení 
Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku, vzniklého na základě této smlouvy, se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,05% 

z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení. 

 

Článek VII. 

Záruční podmínky 

Prodávající neposkytuje na předmět smlouvy záruku. 

 

Článek VIII. 

Čestné prohlášení kupujícího 
1. Stvrzuji, že nejsem politicky exponovanou osobou podle zákona 253/2008 Sb.  

2. Prohlašuji jako kupující, že skutečným majitelem právnické osoby za níž podepisuji tuto kupní smlouvu je: 

Jméno a příjmení: ……………………………….. 

Datum narození : ……………………………….. 

Trvalé bydliště: …………………………………. 

(poznámka: ustanovení článku VIII odst. 2 platí v případě, že kupující je právnická osoba) 

 

Článek IX. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti stran z této smlouvy se řídí úpravou kupní smlouvy podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 

zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemného dodatku, podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.  

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu, že pro případ řešení sporů 

vyplývajících z této smlouvy je dána pravomoc soudů a jejich místní příslušnost je následující:  

a) Městského soudu v Praze tam, kde bude dána věcná příslušnost krajského soudu, a 

b) Okresního soudu pro Prahu-západ tam, kde bude dána věcná příslušnost okresního soudu. 

 

Kupující, pokud je spotřebitelem, je dále oprávněn případné spory z této smlouvy řešit rovněž mimosoudně prostřednictvím České 

obchodní inspekce, www.coi.cz.     

 

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno. 

5. Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje, že výslovně souhlasí s tím, aby prodávající za účelem správy smluvního vztahu a 

umožnění nabídky služeb shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, včetně rodného čísla, získané v rámci uzavřené 

této smlouvy, a to v informačním systému prodávajícího. Tento souhlas uděluje kupující na celou dobu trvání právní existence 

prodávajícího. Kupující souhlasí, aby prodávající využíval elektronický kontakt kupujícího pro potřeby šíření obchodních sdělení. 

 

V Praze dne  
Potvrzuji převzetí originálu plné moci za účelem podání žádosti o zápis 
změny vlastníka v registru vozidel. 
 

V Praze dne  

 

 

 

 

 

 

 

 ...........................................… ...........................................… 

kupující  prodávající 

 

http://www.coi.cz/

