Kúpna zmluva
uzatvorená medzi zmluvnými stranami
Meno

Obec Zázrivá

IČO

00315010

Adresa

Stred 409,02705 Zázrivá

DIČ

2020561906

Meno

JUDr. Matúš Mních

Kupujúci

v zastúpení*

starosta obce

Adresa
* Splnomocnený prehlasujem, že na základe písomného oprávnenia môžem vykonať všetky úkony súvisiace s kúpou vozidla v mene
kupujúceho, ktorého zastupujem.
■- ------IČO/r. č.
Meno
Peter Vaňko
Predávajúci:
Č. OP
Adresa

I. Predmet zmluvy
Predávajúci predáva kupujúcemu ojazdené a použité motorové vozidlo:
Iveco Daily 3,0 vyklápač + hydraulická
Typ vozidla
Rok výroby
ruka 4x4
VIN

ZCFC150C1G5074860

2008

Servisná knižka

Ano

Evidenčné číslo

Vozidlo vzhľadom k situácií s Korona vírusom nie je možné zaregistrovať do evidencie v SR,
Poznámky

akonáhle to situácia dovolí vozidlo predávajúci zaregistruje na Slovenský TP v rámci
dohodnutej kúpnej ceny.

Predávajúci prehlasuje, že predmetné vozidlo je jeho výlučným vlastníctvom, alebo má oprávnenie k úkonom súvisiacich s jeho
predajom.
Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so stavom vozidla, osobne vykonal jeho fyzickú a dokladovú prehliadku, skontroloval
identifikačné znaky a technické údaje podľa technického preukazu od uvedeného motorového vozidla. Vyhlasuje, že bola vykonaná
dostatočne náročná skúšobná jazda, aby sa mohol riadne oboznámiť s funkčnosťou a obsluhou vozidla a boli mu poskytnuté
informácie, týkajúce sa jeho užívania a údržby..
II. Cena vozidla

Kúpna cena celkom v €

25.000.-

Kúpna cena spolu slovom: -Dvadsaťpaťtisíc - eur

SK08 0900 0000 0003 5092 4713

Číslo účtu

Kúpna cena bola vyplatená predávajúcemu prevodom oproti odovzdaniu vozidla kupujúcemu <än<M’ie)

áno

Kupujúci a predávajúci sa pri kúpe vozidla dohodli na zľave vo výške 3900.- Eur, vzhľadom na to si kupujúci nebude
uplatňovať žiadne dodatočné nároky a zľavy z kúpnej ceny, vozidlo kupuje v stave akom sa nachádza v čase podpisu tejto zmluvy aj
s príp. závadami a všetky prípadné opravy si bude zabezpečovať a hradiť sám, nakoľko vozidlo už nepodlieha zárukám výrobcu
a kupuje ho v stave, v akom stojí a leží s vedomím, že ide o používané vozidlo.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti budú doručované na adresy uvedené v zmluve, t. j. na sídlo predávajúceho a na
adresu kupujúceho. Ak nie je možné písomnosť doručiť, považuje sa za doručenú tiež dňom, kedy bola zásielka vrátená späť ako
nedoručená bez ohľadu na dôvod nedoručenia a bez ohľadu, či sa zmluvná strana o písomnosti dozvedela alebo nie.
Prehlasujú, že zmluve úplne rozumejú a súhlasia bez výhrad s jej obsahom vo všetkých bodoch; zmluvu uzavreli slobodne, vážne a
bez akéhokoľvek nátlaku, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Martine,

ku p

15.04.2020

predávajúci
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