
IV.
Práva a povinnosti zmluvých strán

í.)Kupujúci sa zaväzuje:

a.) uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok uvedených v čl. II. tejto zmluvy
b.) prevziať na mieste a v čase dohodnutom v čl. III. tejto zmluvy predmet tejto zmluvy, ako aj súvisiace doklady.
c.) prevziať predmet zmluvy aj na inom mieste alebo v inom čase, než ktorý bol zmluvnými stranami dohodnutý, pokiaľ
ho o tejto zmene predávajúci dopredu upovedomí.
d.) v prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek časti kúpnej ceny uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý začatý deň omeškania, tým nieje dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.
e.) v prípade omeškania s prevzatím predmetu zmluvy uhradiť okrem zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny
vozidla za každý začatý deň omeškania aj preukázateľné náklady, ktoré predávajúcemu v tejto súvislosti vznikli.

f.) v prípade, že k realizácii predmetu zmluvy nedôjde z dôvodov na strane kupujúceho, bez zavinenia predávajúceho,
uhradit' na účet predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny nerealizovaného predmetu zmluvy.

g.) Do 7 pracovných dní od protokolárneho prevzatia vozidla:

-Vyhotoviť a doručiť predávajúcemu kópiu technického preukazu s vyznačením zmeny v osobe vlastníka vozidla na
kupujúceho

-Vrátiť predávajúcemu dočasné prepravné tabuľky spolu s príslušnými dokladmi, zapožičanými kupujúcemu
predávajúcim za účelom individuálneho prihlásenia vozidla

V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho má predávajúci právo účtovať mu jednorazovú zmluvnú
pokutu vo výške 166 €/ 5.000,-Sk. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

2.) Predávajúci sa zaväzuje:

a.) odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy tak, ako je to dohodnuté čl. III. tejto zmluvy.
b.) odovzdať kupujúcemu spolu s predmetom zmluvy aj súvisiace doklady, ktoré sú potrebné pre riadne užívanie
predmetu zmluvy.
c.) oboznámiť kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a umožniť mu skúšobnú jazdu za prítomnosti
povereného pracovníka a oboznámiť kupujúceho zo záručnými podmienkami vozidla.
d.) v prípade,že nedôjde k odovzdaniu predmetu zmluvy v termíne stanovenom podľa čl. III. zmluvy bez zavinenia
kupujúceho, uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neodovzdaného predmetu zmluvy za každý
kalendárny deň omeškania.

V.
Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku stanovenú výrobcom predmetu kúpy, špecifikovan ú v záručnej knižke.

VI.
Osobitné ustanovenia

1.) Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až úplným uhradením kúpnej ceny aj s prípadným
príslušenstvom. V prípade, že k úhrade kúpnej ceny dôjde pred prevzatím predmetu zmluvy kupujúcim, prechádza
vlastnícke právo na kupujúceho dňom podpísania preberacie ho protokolu medzi zmluvnými stranami.

2.) Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho dňom podpísania preberacieho protokolu
zmluvnými stranami, alebo ak kupujúci nepreberie predmet zmluvy v čase dohodnutom v čl. III. tejto zmluvy, dňom keď
mu predávajúci umožní s predmetom zmluvy nakladať a kupujúci poruší zmluvu tým, že vozidlo neprevezme.

3.) Zmluvné strany akceptujú, že uhradením zmluvnej pokuty alebo úrokov z omeškania vyplývajúcim z tejto zmluvy,
nezaniká právo na náhradu škody, ktorá zmluvnej strane konaním druhej strany vznikla.
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