Kupní smlouva o prodeji parkovacích automatů
č. 55-21-95-0034
či. i.
Smluvní strany
TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 25945793
DIČ: CZ259457937
zastoupený:
Ing. Václavem Knejpem - jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 168752599/0300

dále jen „prodávající
a
Parking Pro s.r.o.
Postňžínská 20, 250 70 Odolena Voda
IČ: 02979591
DIČ: CZ 04979591
zastoupená: Ing. Jiřím Koktaném - jednatelem společnosti
bankovní spojení:
Fio Banka Praha 8, číslo účtu: 2400976730/2010
Komerční banka a.s. - pobočka Praha 9, č. ú.: 115 - 2688920217/0100
Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2510125101/5500
ČSOB - pobočka Praha 8, devizový účet: 276906575/0300

dále jen „kupující"
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu
ČI. II.
Prohlášení prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaných parkovacích automatů
uvedených v čl. Ill této smlouvy.
ČI. III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je prodej a koupě 13 ks použitých parkovacích automatů METRIC typ
AURA Elite instalovaných v roce 2014.
Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu výše
uvedené parkovací automaty. Kupující tyto parkovací za dohodnutou kupní cenu kupuje do
svého výlučného vlastnictví.
Čl. IV
Kupní cena
Dohodnutá cena prodávaných parkovacích automatů činí: 15.000,-Kč/ks, tj. celkem 195.000
Kč + platná sazba DPH,(slovy: stodevadesátpěttisíc korun českých + platná sazba DPH).

K vyrovnání kupní ceny podle této smlouvy dochází dnem předání a převzetí na základě
vystavené faktury.
ČI. V.
Prohlášení prodávajícího
Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaných parkovacích
automatů, na které by kupujícího neupozornil. Všechny parkovací automaty předává
prodávající kupujícímu úplné a provozuschopné, včetně svazku mechanických a čipových
klíčů, popřípadě dalšího příslušenství PA, kterým prodávající disponuje.

ČI. VI.
Prohlášení kupujícího
Kupující se zavazuje parkovací automaty demontovat a převzít v okamžiku instalace nových
parkovacích automatů dodávaných kupujícím.
Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem prodávaných
parkovacích automatů a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu
známy, a které budou uvedeny v předávacím protokolu (PA nefunkční, PA funkční
s omezením).
ČI. VII.
Ostatní ujednání
Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.
Prodávající si sjednává výhradu vlastnického práva k předmětu koupě. Smluvní strany se
dohodly, že předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení celé kupní ceny uvedené v čl. IV
ve vlastnictví prodávajícího. Kupující se musí zdržet jakékoliv dispozice s parkovacími
automaty, která by mohla ohrozit výhradu vlastnictví prodávajícího.
Zaplacením kupní ceny uvedené v čl. IV této smlouvy, přechází na kupujícího vlastnické právo
k parkovacím automatům, které jsou předmětem této smlouvy (viz. čl.III).
Záruka na předmět smlouvy se nesjednává.
Čl. Vlil.

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si smlouvu před
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

V Ústí nad Orlicí, dne 28.6. 2021

podpis prodávájícího
Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spot. S r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústi nad Orlicí
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