Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1)

Jan Novák, nar. 1.1.1900
bytem Novákova 111, Praha, PSČ: 111 11
(v této smlouvě dále jen jako „prodávající“)

a

2)

Jan Procházka, nar. 2.2.1900
bytem Procházkova 222, Praha, PSČ: 222 22
(v této smlouvě dále jen jako „kupující“)

tuto

smlouvu o koupi osobního motorového vozidla
1.

Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního motorového vozidla:
Vozidlo: Škoda Octavia
RZ: 000 0000
Rok výroby: 2002
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stav km: 100.000 km
Barva karoserie: černá
(dále jen jako „vozidlo“)

2.

Předmět smlouvy

2.1.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá vozidlo a umožní mu
nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že vozidlo převezme a zaplatí
prodávajícímu kupní cenu.

2.2.

Vozidlo včetně příslušenství bylo kupujícímu odevzdáno při uzavření této smlouvy. O
jeho odevzdání byl stranami sepsán předávací protokol, ve kterém byl specifikován
stav vozidla a příslušenství k vozidlu, předané kupujícímu.

2.3.

Kupující výslovně prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil
s faktickým i právním stavem vozidla s tím, že mu byla umožněna prohlídka a
zkušební jízda vozidla.

3.

Kupní cena

3.1. Kupní cena je stanovena dohodou stran na částku ve výši 99.000,- Kč.
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3.2. Kupní cena v plné výši byla kupujícím uhrazena při uzavření této smlouvy, což
strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Strany se zavazují splnit své oznamovací povinnosti vůči registru vozidel a řidičů
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu.
4.2. Prodávající se zavazuje, že bezodkladně po uzavření této smlouvy sdělí příslušnému
pojistiteli změnu vlastníka vozidla.
4.3. Kupující je srozuměn s tím, že pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká
oznámením změny vlastníka vozidla příslušnému pojistiteli. S ohledem na tuto
skutečnost se kupující zavazuje splnit své zákonné povinnosti a uzavřít s vybraným
pojistitelem novou pojistnou smlouvu.
4.4. Strany se zavazují k poskytnutí vzájemné součinnosti potřebné ke splnění shora
uvedených povinností.

5.

Závěrečná ustanovení

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená,
vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
5.3. V případě, že se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo
nevymahatelným, smluvní strany se zavazují neprodleně dohodnout na náhradním
ustanovení, které bude v maximální možné míře dosahovat stejného účinku.
5.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy.
5.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 1.1.2022

V Praze dne 1.1.2022

Prodávající:

Kupující:

………………………………..….

…………………………….……….

Jan Novák

Jan Procházka
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