KUPNÍ SMLOUVA
Jméno a příjmení/firma _______________________________________________________________
Bytem/se sídlem ____________________________________________________________________
Rodné číslo/IČ _____________________________________________________________________
dále jen „prodávající“ na straně jedné
a
Jméno a příjmení/firma_______________________________________________________________
Bytem/se sídlem ____________________________________________________________________
Rodné číslo/IČ _____________________________________________________________________
dále jen „kupující“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu:
I.
1. Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem motorového vozidla uvedeného v čl. II
této smlouvy a že na předmětu koupě neváznou práva třetích osob ani jiná omezení.
II.
1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:
Tovární
značka_____________________
model_______________________________
Identifikační číslo vozidla (VIN) ______________________________ RZ: ____________
Barva vozidla: ___________________________ Rok výroby __________, Počet klíčů _____
Číslo velkého technického průkazu ____________ Stav tachometru _________________km
2. Stav vozidla při prodeji je popsán v příloze č.1 technický stav vozidla která je nedílnou součástí
této smlouvy.
III.
1. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše uvedený
osobní automobil společně s jeho příslušenstvím a kupující tento automobil za dohodnutou kupní
cenu kupuje do svého výlučného vlastnictví, jak stojí a leží, a to za
dohodnutou kupní cenu ve výši______________,-Kč (slovy: _____________________tisíc
korun českých).
2. Kupní cenu kupující zaplatil v hotovosti při podpisu smlouvy.
IV.
1. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté a právní vady prodávaného automobilu,
na které by kupujícího neupozornil.
2. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem prodávaného motorového vozidla, zejména
se všemi případnými závadami popsanými v čl. II odst. 2 této smlouvy a v tomto stavu jej nabývá
do svého vlastnictví. Dále kupující prohlašuje, že provedl s vozem zkušební jízdu, akceptuje
stanovenou
kupní
cenu
a
všechny
podmínky
stanovené
touto
smlouvou.
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V.
1. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. O převzetí motorového vozidla
dle specifikace v čl. II bude sepsán samostatný předávací protokol.
2. Prodávající vystavil úředně ověřenou plnou moc k odhlášení / přepisu předmětného vozidla na
kupujícího v evidenci motorových vozidel, a kupující se zavazuje nejpozději do 10 kalendářních
dnů provést potřebné změny v evidenci vozidel.
3. Pokud kupující neodhlásí předmětné vozidlo z evidence vozidel z prodávajícího do 10 dnů a
v téže lhůtě nepřevede na kupujícího, je oprávněn tak učinit prodávající na náklady kupujícího.
Kupující je povinen nahradit veškerou vzniklou škodu a účelně vynaložené náklady
prodávajícímu.

VI.
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit
českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně
českými soudy.
3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této
smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
V _________________ dne ___________

----------------------------Prodávající

V ___________________ dne ___________

----------------------------Kupující
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Předávací protokol
(Na základě kupní smlouvy ze dne ________________________________)
Předávající:
Jméno a příjmení:

____________________________________________________________

Trvalé bydliště:

____________________________________________________________

Datum narození:

____________________________________________________________

a
Přebírající:
Jméno a příjmení:

____________________________________________________________

Trvalé bydliště:

____________________________________________________________

Datum narození:

____________________________________________________________

Dnešního dne předávající předal a přebírající převzal:
1) Osobní automobil:
a)Tovární značka:

____________________________________________________________

b)Typ/model:

_______________________________________________________________

c) Rok výroby:

___________________ d) SPZ: ________________________________________

e) Číslo karoserie (VIN): ___________________________________________________________
2) Technickou dokumentaci k osobnímu automobilu:
a) Číslo technického průkazu: _____________________________________________________
c) Emise platné do: ____________________d) STK platná do: ____________________________
e) Evidenční kontrola: ________________________________________________________________
f) Servisní kniha:

__________________g) Návod k obsluze: __________________________

3) Vybavení vozidla:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V _________________________________ dne _________________________

_________________________
Předávající

_________________________
Přebírající
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Technický stav vozidla
Příloha č.1 ke smlouvě ze dne_________
Tovární značka______________________ Model______________________ Výkon motoru _______kW
Reg.zn._____________ VIN_______________________________ Datum uvedení do provozu________
Tachometr:_____________ palivo__________ spotřeba l/100km:_____Olej:_______________________
1. Motor: původní: ano / ne, stav: nový / střední / špatný, únik oleje: ano / ne, hlučný: ano / ne,
nižší výkon: ano / ne, Počet ujetých kilometrů:_____________ rozvod.řemen:________________
2. Výfuk: původní: ano / ne, zvýšená hlučnost: ano / ne, nutná výměna: ano / ne,
3. Spojka: původní: ano / ne, prokluzuje: ano / ne, hlučné ložisko: ano / ne,
4. Převodovka: manuální / automatická / sekvenční, hlučná ano / ne, únik oleje: ano / ne,
5. Chlad.syst.: voda / vzduch, snížená účinnost ano / ne, nutná kontrola: ano / ne,
6. Rozvodovka: hlučná: ano / ne, únik oleje: ano / ne,
7. Akumulátor: původní: ano / ne, po opravě: ano / ne, nefunkční: ano / ne,
8. Náprava přední: původní: ano / ne, vůle v uložení: ano / ne, poškozená: ano / ne,
9. Náprava zadní: původní: ano / ne, vůle v uložení: ano / ne, poškozená: ano / ne,
10. Brzdy: původní: ano / ne, snížená účinnost: ano / ne, nutná oprava: ano / ne,
11. Řízení: původní: ano / ne, zvýšená vůle: ano / ne, funkční závada: ano / ne,
12. Karoserie: původní: ano / ne, opravovaná: ano / ne, poškozená: ano / ne, koroze nosných částí: ano / ne,
viditelná koroze: ano / ne, koroze: povrchová / hloubková,
13. Rám: původní: ano / ne, zjevná závada: ano / ne, koroze: ano / ne,
14. Lak: barva:_________________________, oděrky: ano / ne, puchýře: ano / ne,
15. Elektroinstalace: nutná oprava: ano / ne, závady:______________________________________
16. Přístrojová deska: původní: ano / ne, poškozená: ano / ne,
17. Čalounění: potahy: ano / ne, zjevné povrchové závady: ano / ne,
18. Pneumatiky: letní: ano / ne, protektory: ano / ne, zimní: : ano / ne, protektory: ano / ne,
19. Ráfky: ALU / plechové, vizuálně poškozené: ano / ne,
20. Tlumiče: snížená účinnost: ano / ne,
21. Topení: snížená účinnost: ano / ne,
22. Klimatizace: snížená účinnost: ano / ne,
23. Nářadí: úplné: ano / ne,
24. Ostatní zjištěné závady:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
25. Výbava vozu:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
26. Příslušenství:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
27. Garance: prodávající s přihlédnutím k ceně a stáří vozu poskytuje záruku na tech.stavu vozidla : ano / ne,
v délce _________měsíců.
Prohlášení majitele: Potvrzuji správnost shora uvedených údajů a prohlašuji, že jsem nezjistil(a) žádné vady,
vlastnosti, poškození, a zásahy do technického stavu, které by měly vliv na technický stav vozidla a tím i na jeho
cenu. Prodávající dále doporučuje provést kontrolu stavu všech částí vozidla v odborném autoservisu.
Prohlášení kupujícího: Potvrzuji převzetí vozidla a prohlašuji, že s jeho technickým stavem jsem byl seznámen
včetně zkušební jízdy, že tyto skutečnosti beru na vědomí a že akceptuji stanovenou prodejní cenu.
V____________________ dne__________________________
________________________________
Prodávající

________________________________
Kupující

Vzory zdarma na www.Hrabovsky.net

Plná moc
Já níže podepsaný/á
Jméno:

________________________________________________

Datum narození / IČ:

________________________________________________

Bydliště:

________________________________________________

číslo OP:

________________________________________________

tímto zmocňuji
Jméno:

________________________________________________

Datum narození / IČ:

________________________________________________

Bydliště:

________________________________________________

číslo OP:

________________________________________________

Úkon, ke kterému je plná moc vydána:
(nehodící se škrtněte)

Přihlášení nového vozidla do evidence
Ukončení leasingu/úvěru
Vyzvednutí SPZ z depozitu

Přepis provozovaného vozidla
Vyřazení automobilu
Zánik silničního vozidla

Jiné_________________________________________________________________ _____
tato plná moc není ve výše uvedeném rozsahu ničím omezena. Zplnomocnění v plném rozsahu zmocněnec přijímá.

V __________________________dne _________________________

____________________________________________________________________________
Zmocnitel – úředně ověřený podpis

V __________________________dne _________________________

____________________________________________________________________________
Zmocněnec
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