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Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých
Budějovicích

Okružní 1842/5

Smlouva o ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE
č.
uzavřená podle ustanovení paragrafu §2430 a násl. paragrafů občanského zákoníku.

Zprostředkovatel prodeje:
EU Automobile s.r.o.

IČ 28062442

(dále jen zprostředkovatel)

zástupce:

Zájemce: (dále jen prodávající )

Předmět zprostředkování prodeje:
Druh vozidla :

VIN (č.karoserie) :

Značka a typ :

Číslo motoru :

Registr.značka:

Číslo a série TP

Rok výroby :
V provozu dleTP od :
Obsah :

Číslo a série OTP
Stav tachometru :

Barva :

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

P rodávající předává a zprostředkovatel přejímá dnem podpisu smlouvy předmětné vozidlo ke
zprostředkování prodeje za podmínek uvedených v této smlouvě, s nimiž obě strany bezvýhradně
souhlasí. Zprostředkovatel přejímá vozidlo ve stavu uvedeném v zápisu o stavu motorového vozidla.

Na základě zápisu o stavu vozidla sepsaného zprostředkovatelem za přítomnosti prodávajícího
souhlasí prodávající s tím, aby zprostředkovatel prodal vozidlo za částku :
slovy :

Prodávající souhlasí se snížením kupní ceny o odměnu (provizi) za prodej vozidla ve výši
jeho prodejní ceny (uvedené sazby a částky jsou včetně 21% DPH).

z

Č á s t k u za prodané vozidlo : poukáže autobazar na účet č. 6632379001/5500
Zprostředkovatel poukáže prodávajícímu v případě realizace prodeje po 30 dnech dohodnutou
prodejní cenu po odečtení poplatků za zprostředkování prodeje.
Vozidlo převzaté k zprostředkování prodeje zůstává vlastnictvím prodávajícího až do okamžiku
prodeje novému majiteli. Do tohoto termínu je povinen nést veškeré náklady na úhradu všech
poplatků (pojistné atd.), které z vlastnictví a ze zprostředkování prodeje vyplývají. Pojistné zákonné
odpovědnosti je prodávající povinen uhradit za celé období, do kterého spadá datum prodeje.
Prodávající odpovídá za to, že při předání vozidla zprostředkovateli oznámil a v zápisu o stavu
vozidla uvedl vady vozidla a okolnosti pro které by se mohlo stát vozidlo pro kupujícího
neupotřebitelným. P rodáv. odpovídá zprostředkovateli především za škodu, kterou by jeho
nesprávnými nebo neúplnými údaji (např.č.motoru,karos.atd.) utrpěl z titulu vlastní odpovědnosti
kupujícímu.
Prodávající nemůže zrušit smlouvu v případě, že již došlo k realizaci prodeje, nebo již došlo ze strany
zprostředkovatele k závaznému jednání o prodeji tj. byla vydána složenka k úhradě prodejní ceny,
nebo je-li vozidlo rezervováno za účelem poukázání kupní ceny.
Při úhradě vozidla Kupujícím platební kartou, účtujeme prodávajícímu poplatek 2% z kupní ceny vozidla,
nebo části kupní ceny která byla platební kartou uhrazena (záloha na vozidlo, akontace, atd.)
Pokud bude vozidlo staženo z prodeje prodávajícím do 30 dnů od přijetí do prodeje ,
bude účtován administrativní poplatek 2000,- Kč.
Pokud bude na vozidlo poskytnuta pojistěná záruka , prodávající hradí zprostředkovateli částku

Prodávající prohlašuje, že s tímto způsobem vypořádání a vyrovnání bez výhrad souhlasí.
Prodávající prohlašuje, že na předmětném vozidle neváznou dluhy, věcná břemena, zástavní práva,
nebo jiné právní povinnosti.
Zprostředkovatel neodpovídá za škody vzniklé mrazem a nedostatečným množstvím provozních
náplní.
Prodávající souhlasí, aby zprostředkovatel vystavil prodejní doklad. Dále souhlasí se zpracováním
svých osobních dat ve smyslu zákona 101/2000 Sb.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu mezi oběma
smluvními stranami.
Tato smlouva se uzavírá : na dobu neurčitou.

podpis prodávajícího

potvrzení zprostředkovatele
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