KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany
Predávajúci
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Číslo OP:
Rodné číslo:
Tel. číslo:
Kupujúci
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:
Číslo OP:
Rodné číslo:
Tel. číslo:

Predmet zmluvy
Jednostopové motorové vozidlo
Značka:
Model:
Typové označenie:
Výrobné číslo motora:
Výrobné číslo rámu:
Rok výroby:
Evidenčné číslo:
Doklady od vozidla
Technický preukaz (séria a číslo):
Osvedčenie o evidencii vozidla (séria a číslo):
Potvrdenie o zaplatení povinného zmluvného poistenia (číslo):
Osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla (séria a číslo):
Servisná knižka.
Manuál:
Kľúče k vozidlu
Od zapaľovania:
Od nádrže:
Od sedla:
Od alarmu:
Od kufra (kufrov):
Technický stav vozidla
Počet najazdených km na počítadle:
Počet skutočne najazdených km:
Opravy vykonané na vozidle (okrem bežnej údržby uvedenej v servisnej knižke):
Úpravy vykonané na vozidle (rozdiel od sériového stavu):
Pretrvávajúce závady:

platnosť do:

Ostatné
S vozidlom boli kupujúcemu odovzdané tieto doklady a diely:

Cena a platobné podmienky
Kúpna cena je stanovená dohodou medzi kupujúcim a predávajúcim na:
Slovom:
Uhradená: v hotovosti/prevodom na účet – pri podpise zmluvy/dohodou
Vozidlo zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného vyrovnania dohodnutej sumy.

Ručenie a záväzky
1. Predávajúci je povinný odhlásiť vozidlo z evidencie v zákonnej lehote a technický
preukaz odovzdať osobne/poslať poštou kupujúcemu na adresu:
2. Kupujúci je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie v zákonnej lehote.
3. Uhradením kúpnej ceny prechádza na kupujúceho riziko všetkých škôd spôsobených
jeho prevádzkou.

Záverečné vyhlásenia
1. Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom vozidla,
popísal ho tak, ako ho sám pozná z doby prevádzkovania a žiadnu technickú závadu
alebo právny dôvod brániaci riadnemu užívaniu vozidla úmyselne nezatajil. Zároveň
prehlasuje, že technický stav vozidla zodpovedá skutočne najazdeným kilometrom
a veku vozidla.
2. Kupujúci prehlasuje, že bol riadne oboznámený s technickým stavom vozidla
a vykonal skúšobnú jazdu v dĺžke približne ........ km. Zároveň prehlasuje, že technický
stav vozidla zodpovedá skutočne najazdeným kilometrom a veku vozidla spolu so
závadami závadami, ktoré boli v čase podpisovania tejto zmluvy známe
predávajúcemu aj kupujúcemu.
3. Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie vozidla, dokladov, kľúčov, dielov,
doplnkov a príslušenstva opísaných v tejto zmluve.
4. Predávajúci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie kúpnej ceny v súlade s odstavcom
Cena a platobné podmienky
5. Predávajúci a kupujúci si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a uzatvárajú ju
dobrovoľne.
6. Táto zmluva má dva listy a bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, obe strany obdržia
jeden platný a podpísaný rovnopis.
Dátum a miesto uzatvorenia zmluvy:

____________________________
podpis predávajúceho

____________________________
podpis kupujúceho

