II.
Kúpna cena a spôsob jej úhrady
J Kúpna cena je tvorená dohodou medzi zmluvnými stranami, v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách a bola
celých a 99 centov euro)
za jeden kus motorového vozidla. Potom cena za 1 ks vozidiel tvoriacich predmet tejto zmluvy je po zohľadnení zl'avy
poskytnutej predávajúcim vo výške 23986,99 € vrátane DPH (slovom dvadsaťtritisícdeväťstoosemdesiatšesť
celých a 99
centov euro).
Kúpna cena je konečná, vrátane dopravy, cla a DPR.

.iohodnutá vo výške 23986,99 € vrátane DPH (slovom dvadsaťtritisícdeväťstoosemdesiatšesť

2.) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci akceptuje právo predávajúceho na úpravu kúpnej ceny dohodnutej v zmysle
ods. 1) tohto článku v prípade zmien colných a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na
cenu vozidla a zavedením dovoznej prirážky.
3.) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nasledovne:
a.) Zálohu vo výške 2400 € (slovom dvetisícštyristo euro), prevodom na účet predávajúceho do 3 dní od podpisu tejto
zmluvy, alebo v deň podpisu tejto zmluvy do pokladne predávajúceho na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví
predávajúci.
b.) Zvyšok kúpnej ceny vo výške 21586,99 € (slovom dvadsaťjedentisícpäťstoosemdesiatšesť
celých a 99 centov euro)
vrátane DPH za každé vozidlo tvoriace predmet tejto zmluvy na účet predávajúceho do 3 dní po vystavení zálohovej
faktúry na každé vozidlo zvlášť. Zálohová faktúra na jednotlivé vozidlá bude vystavená najneskôr do 3 dní od príchodu
vozidla na sklad spoločnosti AUTO-IMPEX na Rožňavskej ulici.
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Konečná faktúra (daňový doklad) bude vystavená
zmluvy zvlášť v deň prevzatia vozidla kupujúcim.
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na každé motorové vozidlo tvoriace predmet tejto

4.) Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek časť kúpej ceny sa považuje za uhradenú, ak je najneskôr v deň jej
splatnosti pripísaná na účet predávajúceho, alebo zložená v hotovosti do pokladne predávajúceho.

III.
Čas, miesto a spôsob dodania
1.) Zmluvné strany sa dohodli, že k prevzatiu motorového vozidla tvoriaceho predmet zmluvy kupujúcim dôjde do
10.7.2016. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci má právo v prípade omeškania kupujúceho s uhradením
ktorejkol'vek zálohovej faktúry podľa čl. II., odsek 3 v termíne jej splatnosti, predlžiť lehotu na prevzatie predmetu zmluvy
minimálne o čas omeškania kupujúceho s úhradami faktúr.
Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že termín odovzdania motorového vozidla a jeho súčastí tvoriaceho predmet tejto
zmluvy môže predávajúci posunúť až o 10 týždňov oproti v ustanoveniach tejto zmluvy dohodnutému času prevzatia
predmetu zmluvy a to najmä z dôvodov: výrobných kapacít a termínu výroby zo strany výrobcu vozidla, času prepravy,
alebo dodania potrebných náležitostí na riadne odovzdanie predmetu tejto zmluvy so strany výrobcu vozidla.
2.) Miestom plnenia je prevádzka predávajúceho na Rožňavskej ulici 28/A, v Bratislave.
3.) Odovzdanie predmetu zmluvy, oboznámenie sa s jeho technickým stavom, ako aj prípadnú skúšobnú jazdu
zabezpečí poverený zamestnanec predávajúceho za prítomnosti splnomocneného zástupcu kupujúceho.
4.) O prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany preberací protokol, podpísaný poverenými zástupcami oboch
zmluvných strán, ktorý tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.
5.) V prípade vzniku prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho a bránia mu v splnení jeho povinnosti,
ktorých vznik pri podpísaný tejto zmluvy nemožno rozumne predpokladať a predávajúci im nemôže zabrániť ani ich
odstrániť, predlžuje sa lehota na dodanie predmetu zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje
bezodkladne oznámiť kupujúcemu vznik, ako aj pominutie vyššie uvedených skutočností.

