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K ú p n a      z m l u v a      j a z d e n é h o      v o z i d l a 
 

č.: 001/2020 

 

Predávajúci: 
 

Priezvisko a meno/  
názov firmy: 

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské 
Bohunice 

Trvalé bydlisko/ 

Sídlo: 
Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava 

Dátum narodenia/ 

IČO: 
31826385 

Tel. č./ 
e-mail: 

+421905399636 
SK 96 0900 0000 0050 5718 7171 
 

 
 
Kupujúci: 
 

Priezvisko a meno/ 
Názov firmy: 

TT- CAR , s.r.o. 

Trvalé bydlisko/ 
Sídlo: 

Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava 

  

Rodné číslo/ 
IČO: 

34147101 

Tel. č./ 
e-mail: 

033/59 133 44,  
tt-car@partner.renault.sk 

 
 

I. 
 

Predávajúci je vlastníkom a držiteľom vozidla: 

 

Značka a typ vozidla: Renault Captur  

Rok výroby: 2014 

EČV: TT-047FS 

Číslo karosérie: VF12R5A1H51483173 

Stav km: 66 800 

Farba: Oranžová metalíza tmavá 

Kategória: M1 
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II. 
 

Predávajúci predáva týmto úkonom vozidlo uvedené v čl. I. tejto zmluvy kupujúcemu 
a kupujúci odkupuje od predávajúceho do svojho vlastníctva vozidlo špecifikované v čl. I. 

tejto zmluvy. 
 

III. 
 

Kúpna cena za vozidlo špecifikované v čl. I. tejto zmluvy bola stanovená dohodou: 

6300 slovom -Šesťtisíctristo- EUR 

 

IV. 
 

Táto kúpna cena je nemenná. Cena je uvedená s DPH. 
 

V. 
 

  Technický stav vozidla zodpovedá veku a najazdeným kilometrom.  
K vozidlu bolo odovzdané: 

2x Počet kľúčov od vozidla  x  Návod na obsluhu   
       2x Iné kľúče (defend lock)  x Servisná knižka 

X Osvedčenie o evidencii (TP)  x bezpečnostná skrutka na kolesá 
X Platné STK    x Povinná výbava     

X Platná EK    iné: pneumatiky zimné/letné  „komplety“  

X Povinné zmluvné poistenie   
 

Iné vady sú mu nie známe. Vozidlo bol riadne skontrolované predávajúcim aj kupujúcim.  
 

VI. 
Do držby a úžitku vozidla, ktoré je predmetom tejto zmluvy  vstúpi kupujúci dňom 

podpísania tejto zmluvy a úhradou celej dohodnutej čiastky. 
 

VII. 
Zmluva nadobúda platnosť a je účinná dňom podpísania zmluvnými stranami. 

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj obchodné podmienky, s ktorými súhlasia aj „kupujúci“ 
aj „predávajúci“. 
 
V Trnave, dňa 13.01.2020 
 
......................................................                                                ................................................... 
                    predávajúci       kupujúci   


