
KUPNA ZMLUVA (objednávka) 586008
uzar'retá dnešnáho dřrr u sú|'rde s ust' $ 40S a nasl. |]bchodnáho zákanníha u platnom lneni

-r7.
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|ŮolHC 0n3079{02l |ČoPH. sK202176385
ZěstÚPen|lI

'redávajúci a Kupujúci spoIu daIej len ako 'zm|uvné strany,.

(d'aIeJ |en,,Predávajúci.,)

(d'a|ej |en,'Kupujúci ' ,)

t.
Predmet zmluvy

Predmetom
uvedené v prí|ohe tejto kúpne] zmluvy

Ien v prípade zmeny Výrobného pIogramu výrobcu aIebo zmeny modelového Íoku'

il.
Kúpna cena a p|atobné podmienky

pod'). ktoÚmi bude ovp|yvnená cena Vozid|a podl'a Č|' l ' ods 1 tejto zmluvy, je PredáVajúci opráVnený cénu Vozid|a v rozsahu takýchto opatrení upravit'.

je KUpujÚci opráVnený od tejto zmIuvy odstúpit'

Vo|'nej dispozicii ' Týmto dňom tieŽ prejde na Kupujúceho VlastnÍcke práVo k Vozidlu'

poV innýzap la t i t 'P redáva júcemuv lehotedo7dn iododňap
PredáVaiÚceho a|ebo prevodom na účet Predávaiúceho-

ilt.
Dodacia lehota a podmienky

Predávajúci sa zavázuje dodat. Kupujúcemu Vozid|o:
a) priamo zo sk|adu PredáVajúceho, a to po podpise tejto zm|uvy, zabudovaní osobitnej/nadštandardnej Výbavy alebo

so sériovou výbavou a 4 týŽdňov V pripade dodáVky Vozid|a s nadštandardnou výbavou, ěo Kupujúci podpisom tejto zm|uvy berie na vedomie '
Kupujúci podpisom tejto zmluvy berie na Vedomie, že Vozid|o mU bude Vydané až po pÍedloženi dok|adu o úhrade ce|ej sumy kúpnej ceny pod|'a cl ' |l. ods' 3 tejto zm|uvy' Týmto dňom

nadobudne Kupujúci VIastnícke právo k vozidIu'
zmluvné strany sa dohodli. Že vozid|o

faxom aIebo doporučeným Iistom'

zbytočnébo odkIadu po tom. čo bude mat'VozidIo k dispozicii Vo svojej predajni nie však skór, ako Kupuj'úci preukáŽe úhradu ce|ej sumy kÚpnej ceny'

V pripade,
PredáVajúcemu zmIuvnú pokutu dohodnutú ZmIuvnými stranami Vo Výške preddavku pod|'a c|. l|. ods. 4 lejto zmluvy'

tv.
záručná doba a podmienky

Dižka záručne.i doby je pre vozidlo stanovená V servisnej kniŽke'

tejto zmlUVy. a to podl'a toho. čo nastane skór'

vozidla.
Právo zo zodpovednosti za Vady Vozid|a, na ktoré sa Vzt.ahuje záruka zanikne' ak neboIo up|atnené v záručnej dobe'
Predávajúci zodpovedá za vady ' ktoré ma|o vozidlo V č€se prevzatia vozid|a Kupujúcim' a to aj Vtedy' ak sa takáto vada siane zjavnou aŽ po tomto ěase
Ak ide o odstránite|'nú Vadu, ktorú je možné opraVou alebo výmenou Vadnej časti odstrán]t,, má Kupujúci práVo, aby boIa bezpIatne' riadne a Včas odstránená'

zapIatil.Predávajúcemu náhradu za pouŽívanie VozidIa Vo výške 1% z kúpnej ceny vozid|azakaždých najazdených 1000 kiIometrov'
zmluvné slÍany úpÍavou dohodnutou v ods' 6' a ods. 7 súčasne Vy|uiujú up|atnenie ust. s 436 a s 437 obchodného zákonnÍka'
PredáVajúci sa zavázuje Vykonat.všetky záruěné opravy V primeranej Iehote' ktorá však nesmie presiahnut, 30 dní.
záÍUÓná doba nep|ynie po dobu,
Nároky Vyp|ýVajúce zo záruky nie je moŽné upIatňovat.V prípade, ak Kupujúci (leasingový nájom€):
nedodržaI náVod na obsIUhu Vozidla'
VykonaI na vozidIe zásahy' na ktoré je opráVnený len garančný seruis'
zabudoval do VozidIa náhradný dieI aIebo príslušenstvo' ktoré nie sú schVá|ené Výrobcom vozidIa,

- vozid|o pozmeniI spÓsobom od|išujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia'
vozidIo pouŽival spósobom' ktoď je V rozpore s jeho urěením (pret.ažovanie' Športové alebo pretekárske VyuŽitié)'

- nepouŽíVa| náplne' hmoty a prostriedky pÍedpísané výrobcom Vozidla,
s vozidlom havaroval

V takýchto prípadoch sa záruka týka Ien tých óasti VozidIa' ktoré neboIj Uvedenými zásahmi dotknuté.

garančnom serVise

V.
záverečné ustanovenia

neprevezme vozidlo ani V dodatočne poskytnulej primeranej Iehote' ktorú mu určí Predávajúci po márnom upIynutí |ehoty podl'a Čl' lIl ' ods 5 tejto zmIuvy'

že Vady VozidIa neodstráni'

PredáVajúceho na náhradu škody nie je zapIatením odstupného V takomto prípade dotknutý'

zákonnikom.
zm|uVnést ranypreh|asu jÚasVoj im ipodp ismipotVrdzUjú'žes iex tomzm|uVysaVdohodnUtomča

predchádzajÚceho rokovania o uzatvorení tejto zmluvy boIi do nej V dohodnutom rozsahu zapracované'
TÚto zmIuvu je možné menit.a dopiňal.Ien formou pisomných dodatkov podpísaných oboma zmIuvnými stranami'
Táto zmIUVa boIa Vyhotovená V dvoch exemp|ároch' z ktorých jeden dostane PredáVajÚci a jeden Kupujúci
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PRÍLoHA KU KÚPNEJ ZMLUVE: 586008

Popis

SX4 'I.6 GS AAC MP3 AERO
v zák|adnej ýbave:

Výbava vozidIa

Kód

' r1.533.33 EUR

Cena bez DPH
1
BEZ
GUMROH
FV

Si|ky Si|ver- strieborná meta|íza ZCC
Bez. Skrutky
Koberce gumené
Povinnáýbava

Výbava spo|u: bez DPH
Cena motorového vozidla bez DPH

Zl'ava l: SUZUKI CENOVE Z\ /HODNENIE
Cena bez DPH so z|.avou pre zákazníka

EUR
1 t .533.33 EUR
- t . 515 .66  EUR
9.916.57 EUR

Dodatoěná ýbava
KÓd Názov

Spo|u cena vozid|a bez DPH bez dodatočných montáží a doýbavy

DPH%

9.916.67 EUR

Cena bez DPH
Dodatoěnáýbava spo|u: bez DPH

Koneěná cena motorového vozid|a: bez DPH
DPH ?0%

Konečná cena s DPH

9.915.67 EUR
1.983.33 EUR

r ' r .900.80 EUR
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Predávajúci
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Prev.: Bratislava, Einsteinova 1
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