KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOTOCYKLU
Prodávající:
Jméno a příjmení …………………………………………………………...
R.Č.: ……………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
č. OP.: …………………………...
TEL: ………………………………...
Kupující:
Jméno a příjmení …………………………………………………………...
R.Č.: ……………………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
č. OP.: …………………………...
TEL: ………………………………...
Uzavřeli dnešního dne tuto kupní smlouvu
I.
Prodávající je vlastníkem motocyklu:
Výrobce: ……………………………………….
Rok výroby: ……………………………………
Typ: ……………………………………………….
Vin: …………………………………….………….

Stav tachometru: ………………………….. Km
Číslo TP: …………………………………………
SPZ: ……………………………………………….

který touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu a kupující tento motocykl
za dohodnutých podmínek kupuje.
II.
Kupní cenu prodávaného motocyklu uvedeného v čl. I. této smlouvy, si dohodli účastníci
částkou ………………………… Kč, slovy: …………………………………………………………………………………...
III.
Kupní cenu uvedenou v čl. II. kupující zaplatil prodávajícímu před podpisem této smlouvy. Tuto
skutečnost stvrzují obě strany svými připojenými podpisy.
IV.
Kupující si přebírá motocykl a doklady nezbytné pro evidenci vozidla v místě bydliště prodávajícího, a
to dne ……………………….. Veškeré potřebné doklady (technický průkaz, ORV, zelenou kartu, evidenční
kontrolu a plnou moc) pro přehlášení vozidla, zašle kupující na adresu prodávajícího a to tak aby
prodávající stihl vozidlo přehlásit na odboru dopravy – evidenci motorových vozidel na kupujícího
v zákonem předepsané lhůtě 10 dnů.
Pakliže kupující nedoručí veškeré doklady potřebné k přehlášení vozidla prodávajícímu tak aby
prodávající včas stihl přehlásit vozidlo na kupujícího, nese kupující veškerou odpovědnost za případné
pokuty a vzniklé další náklady za nedodržení zákonné lhůty přepisu vozidla a je tak povinen tyto
náklady i pokuty neprodleně uhradit prodávajícímu.
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V.
Motocykl je částečně opotřebovaný provozem. Motocykl byl kupujícímu předveden. Kupující si
motocykl řádně prohlédl a provedl předváděcí jízdu, odpovídá stáří, technickému stavu, opotřebení.
Kupující motocykl v tomto stavu přejímá. Motocykl nemá vady, o kterých by prodávající věděl.
Převzetím motocyklu a podepsáním smlouvy se stává kupující vlastníkem a přechází na něj nebezpečí
škody na prodané věci. Kupující nese veškeré právní odpovědnosti vzniklé z provozu vozidla.
VI.
Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá strana nesplní
povinnost, kterou podle této smlouvy či zákona má.
VII.
Práva kupujícího z vad prodaného motocyklu se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku.
VIII.
Prodávající je povinen do 10 pracovních dní provést přehlášení vozidla na kupujícího na odboru
dopravy – evidenci motorových vozidel a to na základě přiložené plné moci a dalších potřebných
dokladů od kupujícího prodávajícímu a po odhlášení neprodleně veškeré doklady k vozidlu zaslat
doporučeně na adresu kupujícího.
IX.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu, před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve
dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající.
X.
Kupující převzal od prodávajícího motocykl, ……… ks. Klíče
V ……………………………………………. Dne: ………………………………

Podpis prodávajícího:

Podpis kupujícího:

…………………………………

…………………………………
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