KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOTOCYKLU
I.
(Smluvní strany)
Prodávající:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa:

Kupující:
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa:

Číslo OP:
TEL:

Číslo OP:
TEL:

Uzavřeli dnešního dne tuto kupní smlouvu
II.
(Prohlášení prodávajícího)
Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného motocyklu uvedeného v čl. III
této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.
III.
(Předmět smlouvy)
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motocyklu.
Výrobce:
Typ:
Rok výroby:
VIN:

Stav tachometru:
Číslo TP:
Registrační značka:
Počet klíčů:

Stav motocyklu:

IV.
(Kupní cena)
Dohodnutá cena prodávaného motocyklu včetně DPH 21%
Cena:
Cena slovy:
Uvedenou cenu kupující zaplatil prodávajícímu před podpisem této smlouvy. Tuto skutečnost stvrzují
obě strany svými připojenými podpisy.
V.
(Prohlášení kupujícího)
Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a
pečlivě seznámil s technickým stavem motocyklu, jeho obsluhou a že s ním byla provedena zkušební

jízda. Motocykl odpovídá stáří, technickému stavu a opotřebení. Kupující motocykl v tomto stavu
přejímá. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil.
Převzetím motocyklu a podepsáním smlouvy se stává kupující vlastníkem a přechází na něj nebezpečí
škody na prodané věci. Kupující nese veškeré právní odpovědnosti vzniklé z provozu vozidla.
Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen
bezodkladně vozidlo pojistit.
VI.
(Povinnosti kupujícího)
Kupující si přebírá motocykl a doklady nezbytné pro evidenci vozidla v místě prodávajícího v den
podpisu smlouvy. Kupující je povinen přehlásit motocykl na své jméno a náklady nejpozději do 14 dnu
od podpisu této smlouvy a poslat ofocený TP na adresu prodávajícího nebo na e-mail: ……………………..,
kde bude jasně označeno, že došlo k přepisu motocyklu na nového majitele.
Pakliže kupující nepřehlásí motocykl na své jméno nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy,
nese kupující veškerou odpovědnost za případné pokuty a vzniklé další náklady za nedodržení
zákonné lhůty přepisu vozidla a je tak povinen tyto náklady i pokuty neprodleně uhradit
prodávajícímu.
Zároveň pokud kupující takto neučiní. Je kupující povinen uhradit smluvní pokutu 100,- včetně DPH
21% za každý započatý den prodlení prodávajícímu.
V.
(Závěrečná ustanovení)
Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá strana nesplní
povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má.
Práva kupujícího z vad prodaného motocyklu se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu, před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve
dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.
Zaplacením kupní ceny uvedené v Čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo
prodávaného motocyklu.
Ve:

Dne:

Podpis prodávajícího

Podpis kupujícího

