Smlouva o koupi osobního motorového vozidla
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Smluvní strany:

dále jen „prodávající“,
a

dále jen „kupující“,
uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o koupi osobního motorového vozidla

Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:

Vozidlo:

SPZ:

Rok výroby:

Číslo TP:

VIN:

Barva vozu:

Obsah:

Počet ujetých kilometrů:

Zvláštní příslušenství:
(dále jen „motorové vozidlo“)
Článek II.
Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu motorové vozidlo a převádí na
něj vlastnické právo k motorovému vozidlu a kupující se zavazuje vozidlo převzít a zaplatit za
něj kupní cenu
Podpisem této kupní smlouvy smluvní strany potvrzují, že motorové vozidlo si kupující
vyzkoušel a že mu bylo předáno včetně ........ks klíčků a jeho příslušenství vyjma dokladů
potřebných k odhlášení vozidla na osobu kupujícího.

Článek III.

1. Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního motorového vozidla
specifikovaného v článku I. této smlouvy, nebo byl k prodeji tohoto vozidla zplnomocněn
a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránily.
2. Prodávající dále prohlašuje, že jsou mu ke dni prodeje známy následující závady na
vozidle:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Prodávající dále prohlašuje, že uvedl veškeré známé závady na vozidle a že žádné
další závady nezamlčel.
4. Prodávající dále prohlašuje, že automobil byl – nebyl v minulosti havarovaný.

Článek IV.
Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující prohlašuje, že se s motorovým vozidlem a jeho stavem seznámil a byla mu
umožněna zkušební jízda v dostatečné délce.
2. Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného
ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit s počátkem pojištění k dnešnímu dni.

Článek V.
Kupní cena
1. Kupní cena je ……………………….. Kč (slovy …………………………………….)
a smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že byla předána v plné výši
prodávajícímu k dnešnímu dni, když o této skutečnosti vyhotovují i samostatné potvrzení
o předání kupní ceny.

Článek VI.
Způsob odhlášení
1. Prodávající se zavazuje k odhlášení motorového vozidla z evidence motorových
vozidel do 10 dnů od podpisu této kupní smlouvy na osobu kupujícího. K tomuto úkonu
si ponechá technický průkaz motorového vozidla číslo ........... a osvědčení o registraci
vozidla číslo ............... Ve shora uvedeném termínu je prodávající povinen odeslat
doporučeným dopisem kupujícímu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy technický
průkaz motorového vozidla číslo ............. a osvědčení o registraci vozidla číslo .............
Varianta II – Prodávající tímto zmocňuje k odhlášení motorového vozidla z evidence
motorových vozidel kupujícího, uděluje mu za tímto účelem plnou moc ke všem úkonům
s tím spojeným a předává mu i technický průkaz motorového vozidla číslo ......... a
osvědčení o registraci vozidla číslo ...............
2. Kupující se zavazuje provést přihlášení vozidla v evidenci motorových vozidel na
svoji osobu bez zbytečného odkladu poté, kdy bude mít k dispozici technický průkaz
motorového vozidla číslo ........... a osvědčení o registraci vozidla číslo ................

3. Smluvní pokutu, na kterou vznikne smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá
strana povinna uhradit do ……. (slovy …………………) dnů ode dne prokázaného
prodlení.
Článek VII.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu jejími účastníky.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly,
porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich
svobodné vůle.
5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu
vozidla.

V .................................. dne ..............................

.........................................................
podpis kupujícího

.............................................................
podpis prodávajícího

