Kúpna zmluva
uzavretá v ........................., dňa ....................... medzi
.....................................
(ďalej len „predávajúci“)
a
.......................................
(ďalej len „kupujúci“)

článok I.
Predávajúci vyhlasuje, že je výlučný vlastník motorového vozidla zn. ................., r. v.
.............., farba: .................., VIN: ..................................., osvedčenie o evidencii č.: .........................,
EČV: .....................................,
článok II.
Predávajúci predáva a kupujúci kupuje motorové vozidlo uvedené v článku I. ako stojí
a leží, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške .............................Pri dohode o cene
zmluvné strany prihliadli na stav a opotrebenie predmetu zmluvy, jeho rok výroby a predávajúcim
deklarovaný počet najazdených kilometrov. Rovnako zohľadnili jeho technický stav
zodpovedajúci stavu osobného motorového vozidla po škodovej udalosti. Kupujúci vyhlasuje, že
vykonal vizuálnu ohliadku motorového vozidla, pri ktorej boli zistené ako zjavné vady –
......................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom
na účet predávajúceho, pri podpise tejto kúpnej zmluvy.
Číslo účtu: ........................................ Banka: ................ Názov účtu: ....................
článok III.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu kúpy prejde na kupujúceho
momentom zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a zhoršenia predmetu kúpy
prechádza na kupujúceho okamžikom odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu. K odovzdaniu
predmetu kúpy dôjde pri podpise zmluvy.

článok IV.
Predávajúci pri podpise tejto zmluvy odovzdal kupujúcemu platné osvedčenie
o technickej a emisnej kontrole motorového vozidla, kľúče k motorovému vozidlu v počte ..... ks.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky evidenčné úkony (odhlásenie predávaného motorového
vozidla na údaje kupujúceho) potrebné k prihláseniu motorového vozidla na identifikačné údaje
kupujúceho a úplné vykonávania vlastníckych práv a užívanie predmetu kúpy kupujúcim.
Ďalej sa predávajúci zaväzuje zaslať kupujúcemu osvedčenie o evidencii vozidla, v
ktorom bude motorové vozidlo odhlásené na identifikačné údaje kupujúceho, potrebné
k prihláseniu motorového vozidla na identifikačné údaje kupujúceho v lehote do 10 (desiatich)
dní odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy.
článok V.
Podpísaním tejto zmluvy kupujúci prehlasuje, že prevzal predmet kúpy. Účastníci sa
oboznámili s obsahom tejto zmluvy, svojim podpisom prehlasujú že s ním súhlasia a uzatvárajú ju
slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo za nevýhodných podmienok.
Akékoľvek dodatky a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme
a vlastnoručne podpísané zmluvnými stranami.
Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, všetky nedojednané práva
a povinnosti sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a to najmä §588 a nasl. a §601.
Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých jeden prevezme predávajúci
a druhý kupujúci.

..........................................................
predávajúci

..........................................................
kupujúci

