KUPNÍ SMLOUVA
I. Smluvní strany
1.
AUTOCENTRUM DAN a SYN, s. r. o
Pražská 286

a

373 67 Borek
IČ:
01842498
DIČ:
CZ01842498

IČ/ČOP:
DIČ:

Krajský soud v Českých Budějovicích, C21927

(jako prodávající)

II

(jako kupující)

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je koupě vozidla:
Tovární značka:
Druh vozidla:

Čís.karoserie:

Číslo motoru:

Barva vozidla:
Tachometr:

Číslo TP:

Reg.zn.:
Do provozu:

s příslušenstvím, uvedeným v záznamu o technickém stavu vozidla, který je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

IIIKupní cena
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně ve výši
Zaplacená záloha
Služby a doplňky celkem
Celkem k úhradě
slovy:
Tato cena je splatná při předání vozidla.

IV.Ostatní ujednání, přílohy
Nedílnou součástí této smlouvy je záznam o technickém stavu vozidla č.
Vozidlo má platné STK do

S vozidlem byly předány

Před podpisem této smlouvy byla vykonána zkušební jízda v délce

klíče.
km.

Tento doklad nahrazuje po dobu 30 dnů ode dne vystavení technický průkaz číslo:

V. Společnost Autocentrum DAN a SYN s.r.o. poskytuje kupujícímu právní záruku, že zakoupený automobil nepochází z trestné činnosti.
Zároveň společnost garantuje, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k neoprávněnému pozměnění případně k neoprávněné
manipulaci s číslem podvozku a s číslem motoru. Společnost se také zaručuje, že v době prodeje není na automobil uplatňováno
zástavní právo a že automobil v době jeho prodeje není předmětem leasingu. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od
uzavřené kupní smlouvy a Autocentrum DAN a SYN s.r.o. vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu.
VI. Právní záruku uvedenou v odst. V poskytuje Autocentrum DAN a SYN s.r.o. po celou dobu životnosti automobilu. Práva z této
záruky nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Autocentrum DAN a SYN s.r.o. je oprávněn ji uplatňovat výhradně pouze kupující.
VII. Společnost Autocentrum DAN a SYN s.r.o. dále kupujícímu zaručuje, že automobil je možné zaevidovat na nového majitele na
území České republiky a této evidenci nebrání žádný záznam příslušného orgánu státní správy. Tato záruka se výslovně vztahuje jen na
území České republiky, přičemž společnost Autocentrum DAN a SYN s.r.o. nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem
automobilu a jeho evidencí mimo území České republiky.
VIII. Kupující si vozidlo řádně prohlédl, je seznámen s jeho technickým stavem a bere na vědomí, že prodávající neodpovídá u věcí
použitých za vady vzniklé použitím nebo opotřebením. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních dat ve smyslu zákona 101/2000
Sb.
IX. Tato kupní smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Obč.zák je-li kupující občan a příslušnými ustanoveními Obch.zák je-li kupující
firma. Kupující kupuje výše popsané vozidlo ve stavu v jakém stojí a leží.
dne
......................................................
kupující

Zpracováno programem firmy TEAS ®Zlín

......................................................
prodávající
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X. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden obdrží kupující, jeden prodávající.
XI. Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:
a. Jméno a příjmení
b. Adresa trvalého bydliště
c. Korespondenční adresa
d. E-mailová adresa
e. Telefonní kontakt
f. Datum narození
g. Rodné číslo
h. Číslo občanského průkazu
i. Číslo řidičského průkazu
j. Číslo cestovního pasu
k. DIČ
l. Číslo bankovního účtu
2. Podmínky zpracování osobních údajů
a. Správcem osobních údajů podle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je firma AUTOCENTRUM DAN a SYN s.r.o.
b. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu uzavření obchodní smlouvy a dalších úkonů souvisejících s plněním této smlouvy.
c. Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti smlouvy.
d. Správce zpracovává e-mail a telefonní číslo za účelem informování o probíhajících aktuálních nabídkách a slevách. Právním důvodem
tohoto zpracování je souhlas, který tímto poskytujete a který můžete kdykoliv odvolat.
e. Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
f. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich údajů jiného zpracovatele ani neurčil
zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
g. Vaše údaje nebudou předány třetím osobám, do třetí země a mezinárodní organizaci.
h. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat přístup ke svým údajům, žádat jejich výmaz
nebo úpravu.
i. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, domníváte-li se, že při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme
v rozporu s GRDP.
PROHLAŠUJI, ŽE JSEM BYL SPRÁVCEM ŘÁDNĚ POUČEN O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ŽE VÝŠE
UVEDENÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU PŘESNÉ A PRAVDIVÉ A SPRÁVCI JE POSKYTUJI DOBROVOLNĚ.
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