K U P N Í S M L O U V A (vzor)
I. Účastníci
Prodávající: jméno a příjmení:
bytem:
(dále jen "prodávající")
Kupující:

r.č.
č. OP

jméno a příjmení:
bytem:
(dále jen "kupující")

r.č.
č. OP

II. Předmět smlouvy
Vozidlo (tovární značka):
SPZ:
číslo karoserie (VIN):
obsah/výkon motoru:
barva:
rok výroby:
počet ujetých kilometrů:
číslo technického průkazu:
Předmět smlouvy je ve výlučném vlastnictví prodávajícího, který prohlašuje a svým podpisem
této smlouvy stvrzuje, že na vozidle neváznou žádná práva a pohledávky třetích osob.
III. Obsah smlouvy
Prodávající odevzdává (prodává) ze svého výlučného vlastnictví do výlučného vlastnictví
kupujícího a kupující od něho do svého výlučného vlastnictví přebírá (kupuje) předmět smlouvy se
všemi jeho součástmi a příslušenstvím.
IV. Kupní cena
Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit dohodou určenou kupní cenu předmětu smlouvy ve
výši _________,- Kč (slovy _____________________________________, a to v hotovosti při
převzetí předmětu smlouvy (bankovním převodem na účet prodávajícího u ___________________
č. __________, variabilní symbol ______________, v termínu do __________)
V. Stav předmětu smlouvy
(Podrobněji popsat stav vozidla)
Předmět smlouvy odpovídá uvedenému stáří a počtu ujetých kilometrů.
VI. Odevzdání a převzetí vozidla
Prodávající je povinen předmět smlouvy kupujícímu odevzdat a tento je převzít dne
_________________v _______________, a to společně s doklady k němu a jeho příslušenstvím,

konkrétně (např. technický průkaz, návod k obsluze/servisní knížka, klíče apod.) Tímto okamžikem
přechází na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody na něm. O
odevzdání a převzetí vozidla, dokladů a příslušenství, stejně jako o technickém stavu vozidla,
doplňků a příslušenství bude sepsán zápis, který bude nedílnou součástí této smlouvy. Kupující
současně prohlašuje, že si předmět smlouvy důkladně prohlédl a vyzkoušel (vč.zkušební jízdy) a že
odpovídá čl.V. smlouvy.
VII. Převod předmětu smlouvy
Prodávající je povinen do 5 dnů od převedení předmětu smlouvy na kupujícího oznámit změnu
jeho držitele na příslušném odboru dopravy.
Kupující je povinen přihlásit předmět smlouvy u příslušného odboru dopravy do 5 dnů od jeho
nabytí.
VIII. Závěrečná ustanovení
Otázky, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Případné změny či doplňky smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží oba
účastníci.
Prodávající ani kupující si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření
této smlouvy nebo způsobovaly její neplatnost, a prohlašují, že jejich omylu prostá vůle je v
souladu s písemným jazykovým projevem této kupní smlouvy, kterou na důkaz toho svobodně a
vážně podepisují.
V ………............... dne ………….......

---------------------------prodávající

---------------------------kupující

Popis technického stavu vozidla, příslušenství a doplňků
/příloha smlouvy/
ABS:
ASR:
ASC+T:
Airbag řidiče + spolujezdce:
Alarm:
Automat.převodovka:
Autoanténa:
Centr.zamykání:
El.ovládaná okna:
Imobilizér:
Rádio+reproduktory:
Rezerv.kolo:
Pneumatiky nové/ojeté:
Nářadí:
Servořízení:
Střecha stahovací el./man.:
Katalyzátor (řízený):
Klimatizace:
Lékárnička:
Tempomat:
Výstr.trojúhelník:
Náhradní žárovky:
Závěsné zařízení:
Zpět.zrcátka el./man.
Topení:
Opěrky hlavy př./zad.:
Ostřikovače:
Palubní počítač:
Pohon na čtyři kola:
Přídavné světlomety:
Stav motoru:
Stav převodovky:
Rozvodovka a hnací hřídele:
Náprava přední:
Náprava zadní:
Brzdy:
Tlumiče přední/zadní:
Pera přední/zadní:
Řízení:
Rám:
Chladící systém:
Výfukový systém:
Poškození karoserie (jaké-podrobně):
Ostatní:

