
2.3.Predávajúci najmä výslovne prehlasuje a garantuje Kupujúcemu, že Automobil, ktorý je
predmetom predaja, nebol odcudzený alebo nebol predmetom sprenevery, neviaznu na ňom
žiadne práva tretích osôb, najmä záložné alebo zádržné právo a Automobil nie je predmetom
akejkoľvek pohľadávky voči Predávajúcemu, najmä že nie je vo vlastníctve leasingovej
spoločnosti. Predávajúci ďalej prehlasuje, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia ani
exekučné konanie, že Automobil resp. hnuteľný majetok predávajúceho nie je postihnutý
exekúciou ani postihnutý výkonom rozhodnutia predajom hnuteľných vecí, a že Automobil nie
je uvedený v súpise hnuteľných vecí vyhotovenom exekútorom alebo vykonávateľom.
Predávajúci ďalej prehlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz a že Automobil nie je
zahrnutý v konkurznej podstate.

2.4.Predávajúci si je plne vedomý právnych následkov nepravdivých prehlásení uvedených v ods.
2.1, 2.2. a 2.3. tohto článku, a to najmä skutočnosti, že by sa týmto dopustil trestného činu
podvodu podľa zákona č. 30012005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení. Pre prípad, že
kedykoľvek, teda aj po predaji Automobilu Kupujúcim tretej osobe (ďalej ako "nový vlastník"),
vyjde najavo skutočnosť, ktorá by bola v rozpore s týmito prehláseniami Predávajúceho, alebo
pre prípad, že príslušný dopravný inšpektorát z akýchkoľvek dôvodov odmietne previesť
Automobil na nového vlastníka, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať
od predávajúceho okamžité vrátenie kúpnej ceny vrátane náhrady škody.

2.5.Predávajúci ďalej podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že stav tachometra zodpovedá
skutočnému stavu najazdených kilometrov, je presný a pravdivý. V prípade, ak Kupujúci zistí
na základe technickej inšpekcie Automobilu, alebo na základe akéhokoľvek iného listinného
dôkazu, že vyhlásenie Predávajúceho uvedené v tomto bode zmluvy je nepravdivé a Automobil
mal v čase uzavretia tejto zmluvy najazdený iný počet kilometrov je Kupujúci oprávnený
písomne odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou účinnosťou a zmluvné strany sú bezodkladne
povinné, vzájomne si vydať všetky plnenia, ktoré plnili na základe tejto zmluvy.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Celková kúpna cena za Automobil bola stanovená dohodou zmluvných strán s ohľadom na
uvedené poškodenia, ako aj s ohľadom na výrazné opotrebenie vzhľadom na nepretržité
používanie v ťažkých terénnych podmienkach.
vo výške 4.950,- EUR bez DPH, spolu s DPH 20% je kúpna cena 5.940,- EUR.

3.2. Kúpna cena je splatná na základe faktúry predávajúceho do 14 dní po podpise zmluvy.

IV. Faktický stav predávaného Automobilu

4.1. Kupujúci prehlasuje, že si Automobil pred prevzatím od Predávajúceho prehliadol a absolvoval
s Automobilom skúšobnú jazdu. Vlastníctvo k Automobilu prejde na Kupujúceho okamihom
prevzatia Automobilu Kupujúcim, odovzdaním kľúčov a dokladov od Automobilu
Kupujúcemu.

4.2. Spolu s Automobilom Predávajúci odovzdal Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na
prevzatie a užívanie Automobilu, Osvedčenie o evidencii vozidla (malý technický preukaz),
veľký technický preukaz, kľúče od vozidla 2 ks.


