
Kupní smlouva č. F 59/2018
o koupi motorového vozidla

1. Obchodní jméno: Martin Truxa

Adresa: Svatoplukova 950/12, 784 01 Litovel
IČO: 40317307
DIČ: C Z6702150081

(dále jen prodávající)
a

2. Obchodní jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace
Zastoupený: . r.č. /  , č. OP:
Adresa Cholinská 1008, 784 01 Litovel
IČO: 71240233
DIČ: CZ71240233

(dále jen kupující)
Prohlašují, že jsou plné způsobilí právním úkonům a níže uvedeného dne, měsíce a roku

I . Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vozidla níže specifikovaného:

SPZ: 6752 Číslo TP: F: 2014DL78624
Typ Ford Transit SKLÁPĚČ 2.2 TDCi Číslo kaiuseiie. WF0DXXTTGDEU3Q7G2
Rok výroby: 2014 Číslo motoru:

Stav tachometru(km): 38200

Poznámky: Datum 1.registrace 08/08/2014. Doporučuji provést kompletní servisní údržbu včetně vým ěny všech 
opotřebených součástek.

Doplňky:

II.
Prodávající prohlašuje, že pň předáni vozidla seznámil kupujícího s technickým stavem vozidla

lil.
Prodávající prohlašuje, že vozidlo získal zákonou cestou a jeho nabyti muže kdykoliv hodnověrně prokázat. Nepochází tedy z 
krádeže, nezákonného dovozu apod. Prodávající je si vědom následků nepravdivosti tohoto prohlášeni.

IV.
Kupující prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a údržbou. Na tomto vozidle vykonal kupující 
osobni zkušební jízdu v délce 5 km. Kupující nese veškeré náklady spojené s přepisem vozidla výše specifikovaného.

v.
Prodávající prodává tímto úkonem kupujícímu vozidlo výše specifikované a to za vzájemné dohodnutou kupní cenu 533000.- Kč 
včetně DPH. kupující za tuto cenu předmětný automobil pňjimá.

VI.
Oba účastníci podpisem této smlouvy potvrzuji fyzické odevzdáni a převzetí vozidla a-pfeéévapei-dále potvrzuje převzetí kupnr 
ceny ve výši: 533QOQ,--Kčvčetně-OPB +*>■'')

Kupní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Prodávající i kupující shodné prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po seznámení s celým jejím obsahem, vážné a určité, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz skutečné a svobodné vůle stvrzuji tuto smlouvu svými podpisy.

Ve m é s té : Litovel
Dne 15.3.2018

prodávajíc!
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//

kupující
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