K Ú P NA

Z M L U V A KZ1 011 02PIA

Zmluva je uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonnika 513/1991 Zb. v platnom znení.
11 ZMLUVNÉ STRANY:
Predávajúci

TS MOTORY spol. s r.o.
Pribinova 6
03601
Martin
Slovenská republika
Zastúpená: Ing. Jozef Bafala - konateľ
IČO: 31575994
DiČ.
SK2020432249
Bankové spojenie:
_
Registrovaná na Okresnom Súde Žilina, Obchodný register 825/L oddiel sro

Kupujúci

MESTD ŠAŤíN - STRÁŽE
Alej 549
90841 Šaštín- Stráže
Zastúpená: Ing. Radovan Prstek
IČO 310069
IČ DPH: SK2021049580

21 PREDMET ZMLUVY:
Predávajúci dodá a kupujúci odoberie malé úžitkové vozidlo: Piaggio Porter sklápač diesel, typ:
S90 TKW SUM, VIN: ZAPS90TKW000011 07,
Popis: ž-miestna kabína, celková hmotnosť 1700 kg, motor: diesel1201
jednostranný - zadný.

cm3 - 47kW, sklápač

31 CENA:
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej kúpnej cene predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 18/1996 z.
z. v znení neskorších predpisov nasledovne:
13.290,00

Vozidlo

2.658 OO

DPH 19%:
Celkom

€ (bez DPH)
€

15.948,00 €

s DPH

( slovom: pätnásttisíc deväťsto štyridsať osem Euro ).

41 PLATOBNÉ

PODMIENKY:

Zmluvní partneri sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
Celá kúpna cena bude bude kupujúcim uhradená pri odovzdaní predmetu zmluvy na základe riadnej
faktúry,

51 VLASTNíCKE

PRÁVO:

Kupujúci nadobudne
predávajúcemu.

vlastnícke

právo k predmetu tejto zmluvy až po uhradení celej kúpnej ceny

61 DODACIE PODMIENKY:
1.
2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy do 31.12.2011.
Predmet zmluvy bude dodaný v zodpovedajúcej kvalite podľa článku 2. Okrem uvedeného
vozidla sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu nasledovné dokumenty:
Návod na obsluhu a údržbu vozidla
Servisnú knižku motorového vozidla
• Osvedčenie o evidencii vozidla ( po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho ).

71 ZÁRUKA, REKLAMÁCIE
1. Na uvedené vozidlo kupujúci poskytuje záruku 2 roky podľa záručných podmienok výrobcu
Piaggio & C. S.p.A., Pontedera, Taliansko.
2. Ak sa počas záručnej lehoty vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je ich povinný
písomne oznámiť predávajúcemu do 14 dní od ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej
lehoty.
3. Závady uznané ako záručné je predávajúci povinný odstrániť v spolupráci so svojimi partnermi
bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady.
81 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou
zákonníka.
2. Kúpna zmluva je vypracovaná

sa riadia príslušnými

ustanoveniami

Obchodného

v dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po

jednom exemplári.
3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomným dodatkom,
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluva nadobúda účinnost' a platnosť podpisom oboch zmluvných strán.

V Martine dňa: 13 l? ?Olf

V Šaštín- Stráže dňa:
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