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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
č.j. MUBO/1829/2020

na straně jedné:

Město Bochov,
1C 00254444,
zast. starostou Miroslavem Egertem,
s adresou pro doručování Bochov, nám. Míru l, PSČ 364 71
s bankovním spojením u Komerční banky, č.ú. 2221341/0100

(dále jen prodávající)

a

na straně druhé:

Juliana Cániová,

Bochov

(dále jen kupující)

ve smyslu úst. §2079 a naši. občanského zákoníku v platném znění tuto

kupní smlouvu č. 002/MAJ/K/2020

I.
Základní ustanovení

Prodávající jako dosavadní výlučný vlastník touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých
prodává kupujícímu tak, jak stojí a leží, osobní automobil kombi, tovární značky CITROEN
ZAAMRA JUMPER 2. OHDI 29C, barvy červené, RZ 3K4 3538, první registrace r. 2005, počet
najetých kilometrů 255.197 km (dále jen vozidlo), a kupující toto vozidlo za sjednaných podmínek
tak, jak stojí a leží, kupuje.

II.
Kupní cena a výhrada vlastnického práva

Kupní cena prodávaného vozidla uvedeného v či. I. byla s ohledem na technický stav
stanovena na 15.000,-Kč. /

Strany smlouvy shodně prohlašují, že sjednaná kupní cena byla kupujícím uhrazena
prodávajícímu před podpisem této smlouvy, což prodávající potvrzuje svým podpisem této smlouvy.
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III.
Převzetí vozidla

Kupující podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí vozidla, uvedeného v či. I. této smlouvy,
a to s veškerým povinným příslušenstvím a klíčky od vozidla. Dnešního dne také převzal všechny
doklady včetně technického osvědčení potřebného k provozu.

Kupující se dále zavazuje zajistit zapsání změny údajů v příslušné evidenci vozidel, a to
nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím i osobní prohlídkou seznámen se stavem vozidla,
kdy jde o vozidlo ve stavu odpovídajícím jeho stáří, přičemž s tímto stavem vozidla kupující souhlasí
a nepovažuje jej za překážku uzavření této smlouvy, což potvrzuje svým podpisem této smlouvy.
S ohledem na stav vozidla se kupující pro případ existence vady, za kterou by i přes výše uvedené
odpovídal prodávající, vzdává svých práv z případného vadného plnění.

Prodávající neposkytuje kupujícímu žádnou záruku s tím, že technický stav vozidla je
kupujícímu znám.

v.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich pravé, shodné a svobodné vůle,
že není sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některého z nich.

Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetli, že
porozuměli jejímu obsahu a se smlouvou tak, jak je sepsána, bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými
podpisy připojenými na každé ze stran této smlouvy pod textem a podpisy níže uvedenými.

Kupující prohlašuje, že splnil všechny povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména Zastupitelstvo města schválilo uzavření této smlouvy
včetně sjednaných podmínek na svém jednání dne 21. 5. 2020, usnesením UZM/2/50/20.
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