Kupní smlouva o prodeji vozidla
Čl. I.
Smluvní strany.
Jméno a příjmení (název firmy) …………………………………………………………………………..
Trvale bytem (sídlo) ….…………………………………………………………………………………….
Rodné číslo (IČ) .……………………………………………………………………………………………
dále jen „prodávající“

a
Jméno a příjmení (název firmy) …………………………………………………………………………..
Trvale bytem (sídlo) ….…………………………………………………………………………………….
Rodné číslo (IČ) ……………………………………………………………………………………………
dále jen „kupující“

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového, nemotorového vozidla.
Čl. II.
Prohlášení prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného vozidla uvedeného
v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto
motorového, nemotorového vozidla.
Čl. III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového, nemotorového vozidla:
Tovární značka ……………………………………………………………………………………………..
Typ model …………………………………………………………………………………………………..
Barva vozidla ……………………………………………………………………………………………….
Rok výroby ………………………………………………………………………………………………….
Identifikační číslo vozidla (VIN) …………………………………………………………………………..
Zdvihový objem motoru …………………………………………………………………………………..
Registrační značka vozidla (SPZ) ………………………………………………………………………..
Číslo velkého technického průkazu (TP) ..………………………………………………………………
Číslo ověření o registraci vozidla (ORV) …………………..……………………………………………
STK platná do …………………………………………………………………………………………….
Počet ujetých kilometrů ………………………………………………………………………………….
Počet klíčů ………………………………………………………………………………………………….
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Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství):
.............................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…………...............................................................................................................................................

Čl. IV.
Kupní cena
Dohodnutá cena prodávaného vozidla včetně příslušenství činí ……………………………………Kč
(slovy…………………………………………………………………………………………………………).
Kupní cenu kupující zaplatí:
1/* v hotovosti při podpisu této smlouvy
2/* převodem na bankovní účet prodávajícího č: ………………………………………. do …… dnů
od podpisu této smlouvy.

Čl. V.
Prohlášení kupujícího
Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a
pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební
jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými závadami vozidla
a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu
nezatajil.
Závady vozidla:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Čl. VI.
Převod vozidla
Převod vozidla - změnu vlastníka a provozovatele v registru vozidel zajistí:
1/* Kupující a to na svůj náklad. Kupující obdržel od prodávajícího ověřenou plnou moc k převodu
vozidla. Kupující se zavazuje, že do 10-ti pracovních dní zajistí převod vozidla a zašle na mailovou
adresu …………………………………………………………. …………………………………….kopii TP
se záznamem o provedeném převodu vozidla.
2/* Prodávající. Kupující zajistí evidenční prohlídku ne starší 30-ti dnů, ověřenou plnou moc k převodu
vozidla a do 5-ti pracovních dní předá společně s novou zelenou kartou, TP, ORV a 800,- poplatkem
(případným ekologickým poplatek) prodávajícímu.
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Prodávající se zavazuje do 5-ti pracovních dní po obdržení podkladů převod uskutečnit a předat
kupujícímu.
Prodávající i kupující bere na vědomí, že pokud neuskuteční na základě převzaté plné moci
převod vozidla a nebude dále součinný, vystavuje se tomu, že druhá strana podá na základě
této kupní smlouvy žádost o převod vozidla a další se bude řešit ve správním řízení a to na
místě podání žádosti. Tímto vzniknou komplikace a nové náklady. Nedodržení zákonné lhůty
10-ti pracovních dní k nahlášení změny vlastníka a provozovatele je přestupek a bude
pokutován oběma stranám dle zákona o správních přestupcích.
3/* Společně prodávající a kupující. Prodávající s kupujícím provedou evidenční prohlídku a
společně uskuteční převod na registru vozidel. Poplatky budou hrazeny kupujícím.
4/* Zprostředkovatelská firma. Prodávající i kupující (leasingový, úvěrový vlastník) předá ověřenou
plnou moc k převodu vozidla, TP, ORV, evidenční prohlídku ne starší 30-ti dnů a zelenou kartu
zprostředkovatelské firmě. Ta provede převod vozidla a doklady předá novému majiteli na udanou
emailovou adresu prodávajícího……………………………………………………………………………..
firma zašle kopii TP se změnou vlastníka a provozovatele. Zprostředkovatelská firma provede nejbližší
úřední den převod vozidla. Veškeré náklady spojené s převodem vozidla jdou na vrub kupujícího.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo
prodávaného vozidla.
Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen
bezodkladně vozidlo pojistit.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V ………………………………………………

dne …………………………………………

………………………………………………
…………………………………………………
podpis prodávajícího

podpis kupujícího

* nehodící se škrtněte
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