KÚPNA ZMLUV A
2015010
čl.l

l. Kupujúci:
meno a priezvisko/ názov firmy:
adresa:
r.č./ IČO:
o.p./ DIČ:
tel.

Zmluvné strany.

číslo účtu:

Geofyzikálny ústav Slovenskej Akadémie Vied
Dúbravská cesta 9, 845 28 Bratislava
586 935
2020894986
02/59410600
SK78 8180 0000 0070 0000 6199

v zastúpení:

RNDr. Ladislav Brimich CSc.

2. Predávajúci:
meno a priezvisko/ názov fim1y:
adresa:

oo

číslo účtu:

Auto Lamač spol. s r.o.
Hodonínska cesta 13, 841 03 Bratislava
31327931
2020333249
SK2020333249
SK41020000000 03445560653

tel.:
v zastúpení:

0903/959720
Ing. Michniewicz Lukáš

r.č./ IČO:

o.p./ DIČ:
IČ DPH:

čl.II

Predmet kúpy.

Predmetom zmluvy je predaj doleuvedeného jazdeného motorového vozidla.
tov.značka:

rok výroby/dátum prvej evidencie:

Ford Galaxy 2.0 Tdci

EČ:

SC892CP

farba:

č.karosérie:

WFOMXXGBWM 7U36015

stav km:

dodané doklady:

OEV

časť

l,

OEV

časť

ll. do 7 dní po uhradení celej kúpnej ceny
čl.lll

šedá metalíza
195000

19.2.2008

Kúpna cena.

Kúpna cena bola dojednaná dohodou zmluvn)·ch strán a predstavuje sumu: 7.250,-E
slovom: sedem tisic dvesto päťdesiat eur. kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu
po podpise tejto zmluvy prevodom na

účet číslo

SK 78 8180 0000 0070 0000 6199.

čl! V

Prehlásenie \Uzidla.

zabapc:éi udhl<iseni.: predmetného \ozidla 11~1 príslušnom policajnnm OD! na svoje náklady,
be;. pritumiwsti kupujúcclw.
KupUJLlCi s~1 Dl\~izuje. ž.c prihlásenie prc::dmetnéllll \·uzidla zrc~di;.uj.: IEljneskôr do-+ t)/.dí'lo._· od
Pred~·1vajúci

podpi.;u tejtll zmlll\)

čl. V

Technický stav.

Predávajúci prehlasuje, že nezamlčal žiadne podstatné údaje, vady ani skryté vady. o ktorých
by vedel. Aktuálny technický stav vozidla a výbavy je zaznamemaný v preberacom protokole, ktorý je
prílohou tej to kúp nej zmluvy. Kupujúci potvrdzuje, že vykonal skúšobnú jazdu a že bol oboznámený
o technickom stave vozidla.
či.Vl

Záruka.

Predávajúci poskytuje 12 mesačnú záruku na skryté vady.
Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípade:
l . Ak predávajúci zatají závažné skutočností súvisiace s právami ďalšieh osôb k predávanému vozid lu.
2. Ak motorové vozidlo bolo predávajúcim nadobudnuté v rozpore so zákonom.
3. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu voz id lo riadne užívať.
Kupujúci má právo žiadať o finančnú kompenzáciu alebo o odstránenie závady v prípade:
l. Ak sa počas dohodnutej doby záruky na predmetnom vozidle objaví skrytá vada.
( Skrytov vadov sa nerozumejú vady, ktoré vzniknú opotrebovaním súčiastok ako dôsledok používania
vozidla.)
čl. V ll

Kupujúci zakupuje vozidlo v dobrej viere, že na vozidlo nie je uvalená žiadna ťarcha. V prípade, že
po predaji si budú ďalšie osoby nárokovať vlastnícke práva k predávanému vozidlu na základe iných
skutočnosti alebo zmlúv, ktoré boli uzavreté pred podpisom tejto zmluvy, je povinný si tieto vlastn í~ke
práva vysporiadať predávajúci.
Všetky vzniknuté škody, spôsobené zatajením práv iných osôb alebo iných ťárch vzťahujúcivch sa na
vozidlo v tejto zmluve, nahradí kupujúcemu predávajúci.
čl. Vll! Záverečné

ustanovenia.

Táto zmluva nadobúda platnosr' dňom podpisu zmluvných strán. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, po
jednom pre každého účastníka. Zmluvné strany nepodpisujú zmluvu pod nátlakom alebo v tiesni, ale
dobrovolne a slobodne. Vozidlo sa stáva výlučným majetkom len jedinej osohy /kupujúceho/ po úhrade
dohodnutej kúpnej sumy.
V Bratislave, diía:
2 1.05.2015
PredáYajúci Auto Lamač spo...:-;· r.o.
l
.
Hodoninska 13
IČO: 31 327 931
IČ DPH: SK202
OR 0 5 f!A l.

oaa - -

-

- .

Kupujúci:

