
Zmluva o predaji

Zmluvnó strany:

Obchodně meno/meno a priezvisko: Obec Kluknava

Zastúpený: ng.Štefan Kováč

IČO/dátum narodenia: 329274

DIČ:

iČ pre DPH:

Bankové spojenie: Prima banka as.

ČIsIo účtu: 3411964001/5600

Kontaktná osoba:Ing.Štefan Kováč

Tel.0903637796

e-mail:starosta@kluknava.sk

ďalej len objednávateľ - predávajúci - zastúpený obstarávateíom

a

Názov obchodníka (obchodně meno) so sidlom

HS-PLUS ‚ s.r.o. IČO:31726402

Pod Táborom 32 DlČ:2020520920

Prešov 08001 ič DPH:5K2020520920

Zapisaný v:Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, vložka č. 2990/P

Bankové spojenie:ČSOB 6.účtu: 213311873/7500

Kontaktná osoba: Radoslav Sedlák

Tel.0918182435

e-mail:jazdenky@hsplus.sk

ďalej len obstarávateľ

a

Obchodné meno so sldlom /meno

meno nar./lČO....
.‚

adresa — DIČ lČ DPH

telefón č. účtu

ďalej len kupujúci

uzatváraju túto zmluvu:



1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je ojazdené motorové vozidlo:

továrenská značka .

typ

rok výroby r.e..9.3

stav tach. ...7.ť. km

EČ

č.karosérie...Ut

2. Kupujúci prehlasuje, že bol pred uzavretim tejto zmluvy riadne zoznámený se záznamami technického stavu vyššie
uvedeného vozidla, zoznámil sa s obsahom technického preukazu a bob mu umožneně, aby sa osobne presvedčil o jeho
technickom stave, najm skúšobnou jazdou. Súčasne týmto potvrdzuje prevzatie rovnopisu záznamu o prehliadke technického
stavu vozidla, ktorý je neoddeliteľnou súčásťou tejto zmluvy, a prehlasuje, že zistený technický stav a vlastnosti predmetného
vozidla sú v súlade s údajmi v zázname.

3. Zmluvná cena predávaného vozidla je € slovom ť?1.‘%

4. Platba bude prevedená V plnej výške kúpnej ceny v hotovosti pri podpise tejto zmluvy alebo prevodom na účet

č.účtu

5. Kupujúci je povinný zaistiť prepis vozidla do 14 prac. dni od dátumu prevzatia vozidla novým majiteíom.

6, Zodpovednosť za pripadné vady sa riadi prislušným ustanovenim občianskeho zákonnika, pričom obstarávateľ
nezodpovedá za vady vzniknuté použivanim abebo opotrebovanlm.

7. Kupujúci súčasne s vozidlom uvedeným v čl.1 preberá tieto doklady: technický preukaz, osvedčenie o technickom preukaze,
doklad o zaplateni zákonného poistenia, pnp. doklad o vykonanom menani emisii a prehliadke v STK, oniginálne ktúče od
vozidla v počte ks.

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden obdrži kupujúci, jeden obstarávateF predaja.

V Prešove
I HS-PLUS, s.r.o,

:)‚flj
.;t,:)l\J:l 32

Dňa 12

Obstarávateľ predaja Kupujúci


