
Kúpna zmluva o predaji použitého vozidla č.: KZ307/18
uzatvorená podľa § 409 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi

Predávajúcim: FRANCE -  TECH, spol. S r.o.
IČO: 36189359
DIČ: 2020045577
IČ DPH: SK2020045577
so sídlom v Košiciach, Rozvojová 1, 040 11
zap. v obeh. registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vl. č. 10794/V

a
/ďalej len „predávajúci“/

Kupujúcim: Obec Stanča

IČO: 00689734 DIČ: 2020758663

so sídlom: Hlavná 139/139, 076 16 Stanča 

v zastúpení starosta: Ján Hančin, nar.: 21. 10. 1965

/ďalej len „kupujúci'/

za týchto podmienok:

I. Základné ustanovenie

Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného 
vlastníctva používané motorové vozidlo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy a kupujúci sa 
zaväzuje zaplatiť mu za to kúpnu cenu vo výške a spôsobom podľa tejto zmluvy.

II. Predmet zmluvy

2.1. Vlastnícke právo podľa tejto zmluvy sa prevádza k motorovému vozidlu a to:

Typ: DACIA LOGAN MCV 1,5 DCI 
Karoséria: kombi kategória vozidla: M1 
EČV: KE-742HM
Výr. č. karosérie: UU1KSDBL544911055 
farba: šedá metalíza 
Stav tachometra: 139 100 km 
Rok výroby: 2011

/ďalej len „vozidlo“/

2.2. Predávajúci vyhlasuje, že motorové vozidlo nemá nedostatky stým, že jeho 
celkový technický stav a opotrebenie zodpovedá jeho veku a počtu najazdených 
kilometrov. Kupujúci vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy pred uzatvorením tejto 
zmluvy riadne preskúšal a je si vedomý, že vozidlo je ojazdené, opotrebované 
podľa veku a počtu najazdených kilometrov. Predávajúci odporúčaná servisné 
prehliadky v plnom rozsahu, podľa servisného plánu stanovené výrobcom 
vozidla. Vozidlo sa predáva v stave, akom stojí a leží. Vozidlo má platné STK 
a EK.
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2.3. Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o existencii obmedzenia nakladať s 
vozidlom, resp. o tom, že by si k nemu uplatňovali práva tretie osoby. Predávajúci 
potvrdzuje, že s vozidlom odovzdáva kupujúcemu všetky sady kľúčov od vozidla, ktoré 
má k dispozícii.

2.3. Motorové vozidlo sa prevádza spolu s jeho príslušenstvom a súčasťami, STK, EK 
kartičky, osvedčenie, 2 ks. kľúč, kartička od fólií, návod, servisná knižka, rezerva, 
zdvihák, kľúč na kolesá, ťažné zariadenie, sada letné pneu. na hl. diskoch. 
Vozidlo má obuté zimné pneu. na pl. diskoch.

2.5. Kupujúci berie na vedomie s ohľadom na skutočnosť, že predmetom tejto zmluvy je 
používané motorové vozidlo, ktoré sa predáva ako stojí a leží a bez poskytnutia záruky 
za akosť, ak v bode 2.6. alebo 2.7. nie je uvedené inak, že kupujúci nie je oprávnený 
uplatňovať u predávajúceho nároky z tých chýb vozidla, ktoré sú spôsobené 
opotrebením vozidla v dôsledku jeho používania a ktoré zodpovedajú počtu 
najazdených kilometrov vozidla a jeho veku a ďalej ani nároky z tých chýb vozidla, ktoré 
vzniknú alebo sa prejavia po nadobudnutí vlastníckeho práva kupujúcim, ak týmito 
netrpelo vozidlo už v čase jeho predaja a konečne ani z tých chýb vozidla, na ktoré bol 
kupujúci upozornený pri predaji vozidla v kúpnej zmluve, prípadne tých chýb, ktoré boli 
zistené pri skúšobnej jazde vozidla. Kupujúci berie na vedomie, že v žiadnom z týchto 
prípadov mu nevzniká voči predávajúcemu právo na bezplatné odstránenie takýchto 
chýb ako aj to, že predávajúci nezodpovedá ani za takú chybu na predmete zmluvy, za 
ktorú by inak zodpovedal.

2.6. Na vozidlo
]  poskytuje ' Q  neposkytuje

záruku výrobca vozidla. Záruka platí podľa dátumu uvedeného v servisnej knižke 
vozidla. Podmienky poskytnutia záruky sú uvedené v záručnom liste servisnej knižky.

2.7. Na vozidlo 
]  poskytuje

záruku po dobu 12 mesiacov od podpisu tejto zmluvy spoločnosť EURÓP 
ASSISTANCE s.r.o., na základe zmluvy o tejto záruke. Podmienkou záruky na vozidlo, 
je servis vozidla v autorizovanom servise pre danú značku.

III. Kúpna cena

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet tejto kúpnej zmluvy 
predstavuje 3.750,- €, slovom /tritisícsedemstopäťdesiat Eur/.

3.2. Táto kúpna cena je splatná po podpise tejto kúpnej zmluvy podľa vystavenej fa. 
a bude uhradená prevodom na účet predávajúceho.

IV. Vlastnícke právo a právo odstúpiť od zmluvy

4.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy úplným zaplatením 
kúpnej ceny predávajúcemu.

4.2. Od tejto zmluvy je oprávnený odstúpiť predávajúci a to v prípade, ak kupujúci 
nezaplatí včas úplne kúpnu cenu a kupujúci v prípade, ak sa ubezpečenia 
predávajúceho uvedené v čl. II. bod.2.3. ukážu nepravdivými.

|~ y j neposkytuje
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