....................................
evidenční číslo Kupujícího

........................................
evidenční číslo Prodávajícího

(takto označené části doplní účastník)

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“) uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami

I.
Kupující:

Smluvní strany

Domov sociálních služeb Vlašská
Sídlo:

Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1

Zastoupený:

Mgr. Martin Kulhánek, pověřen řízením domova

IČO:

70875430

DIČ:

není plátce DPH

Bankovní spojení:

PPF banka, a.s.
číslo účtu:

2001220004/6000

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen Kupující nebo odběratel)

Prodávající:

AUTO JAROV, s.r.o.
Sídlo:

Osiková 2, 130 00 Praha 3

Zastoupený:

Josefem Fojtíkem, jednatelem

IČO:

45789584

DIČ:

CZ CZ45789584

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

Identifikace:

1868389/0800

Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 13567

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen Prodávající nebo dodavatel)
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) s názvem: „Nákup osobních vozidel (mikrobusů) pro potřeby
příspěvkových organizací v působnosti odboru SOV – opakované zadání“.

II.
1.

2.

4.

Účel smlouvy, úvodní prohlášení

Účelem této smlouvy je úplná, řádná a včasná dodávka 1 kus nového osobního vozu (mikrobusu), a
poskytnutí výkonů souvisejících. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka
Prodávajícího, kterou předložil v rámci zadávacího řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro
zpracování nabídky, a to v rozsahu, v němž není či nejsou v rozporu s touto smlouvou. Zadávací
dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy, Prodávající však prohlašuje, že se s ní před popisem této
smlouvy důkladně seznámil.
Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:

➢

má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající;

➢

uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho závazku
vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu či jiného
obdobného orgánu;

➢

disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho závazků
vyplývajících z této smlouvy.

Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání a shodě
tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen OZ). Obě smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé,
svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy
a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

III.

Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě,
a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a závazek Kupujícího zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu
kupní cenu, to vše za podmínek dále v této smlouvě dohodnutých.

2.

Pro účely této smlouvy se zbožím, které je předmětem koupě, rozumí dodávka 1 ks osobního vozu
(mikrobusu), včetně vybavení podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy s názvem: TECHNICKÁ
SPECIFIKACE VOZIDLA a je totožná s technickou specifikací podle zadávací dokumentace, (dále pro účely
této smlouvy rovněž jen „zboží“)

VW Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR
(typ vozidla, obchodní značka – doplní Prodávající)

a poskytnutí výkonů souvisejících touto smlouvou dále sjednaných.
3.

Předmětem této smlouvy je dále:

➢

dodávka veškerých dokladů k osobním vozům s řádně vepsanými údaji (včetně velkého
technického průkazu), nezbytnými k provozování vozidel,

➢

dodávka veškerých návodů k obsluze,

➢

dodávka odpovídající technické dokumentace,

➢

dodávka dokladů prokazujících kvalitu a schválení pro užívání v České republice,

➢

dodávka atestů, certifikátů a prohlášení o shodě,

➢

doprava zboží do místa předání;

➢

individuální a komplexní vyzkoušení dodaného zboží a jeho uvedení do plného provozu;

➢

přihlášení vozidel do Centrální evidence motorových vozidel a zajištění SPZ. Pro tyto
činnosti je kupující povinen poskytnout prodávajícímu patřičnou součinnost.

IV.
1.

Dodací lhůty

Prodávající se tímto zavazuje ukončit dodávku uvedenou v článku III. této smlouvy včetně zaškolení obsluhy
uvedené nejpozději do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.
Prodávající oznámí termín předání vozidel Kupujícímu nejméně 7 dní předem. Kupující je povinen převzít i
dílčí plnění (tj. po jednotlivých kompletně vybavených vozidlech vč. dokladů k nim), avšak vždy pouze bez
vad a nedodělků.

2.

Veškeré doklady k osobním vozům, s řádně vepsanými údaji, nezbytnými k provozování osobního vozu,
budou dodány (včetně velkého technického průkazu) k termínu plnění. Při dodržení této podmínky bude za
den splnění dodávky považován den fyzického předání vozidla, v opačném případě se jedná o nesplnění
termínu dodávky. Nebezpečí škody na věci přechází na odběratele okamžikem fyzického předání vozidla.

V.

Místo plnění

Místem předání, zprovoznění a zaškolení obsluhy je objekt Prodávajícího nacházející se na adrese uvedené v této
smlouvě, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

VI.

Cena dodávky

Cena za plnění této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:
6.1.

Cena za dodávku 1 osobního vozu, včetně vybavení, dle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDLA činí
bez daně z přidané hodnoty
1 091 967,96 Kč

6.2.

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny uvedené v článku 6.1. této smlouvy částku
229 313,04 Kč

6.3.

Celková cena za dodávku 1 osobního vozu, včetně vybavení dle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDLA
včetně daně z přidané hodnoty činí celkem (součet cen z článků 6.1.+ 6.2. této smlouvy)
1 321 281,- Kč

Takto sjednané ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a obsahují veškeré náklady související s předmětem plnění dle
této smlouvy, žádné jiné finanční plnění z titulu této smlouvy nemůže být vyžadováno. Podrobnější rozpis ceny
obsahuje NABÍDKA.

VII. Platební podmínky
1.

Kupující neposkytuje zálohy předem.

2.

Kupní cena bude uhrazena po podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky a po zaškolení obsluhy, na
základě dodavatelem vystavené faktury – daňového dokladu. Fakturu – daňový doklad - vystaví a předá
Prodávající vždy buď při podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky (nebo každé z jejich či jeho částí)
oprávněnou osobou kupujícího nebo max. do 24 hodin po podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky
oprávněnou osobou kupujícího.

3.

Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace předá dodavatel kupujícímu vždy ve třech vyhotoveních,
která budou sloužit výhradně pro potřeby kupujícího.

4.

Faktura dodavatele musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
• číslo smlouvy
• číslo faktury
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
• název, sídlo, IČO, dodavatele, DIČ dodavatele
• označení banky a číslo účtu dodavatele
• označení dodávky nebo její části
• identifikaci dodavatele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C,
č. složky 13567
• doklady uvedené v článku 1.1.2. této smlouvy
• razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

5.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 7.3. a 7.4., je
odběratel oprávněn ji do data splatnosti vrátit dodavateli, aniž by se tím dostal do prodlení. Po opravě faktury
předloží dodavatel odběrateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 7.6. Rovněž tak zjistí-li kupující
před úhradou faktury u dodaného předmětu plnění (nebo jeho části) vady, je oprávněn dodavateli fakturu
vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti dodavatele za vadu předloží dodavatel
kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v článku 7.6.

6.

Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí max. 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení kupujícímu do jeho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy.

7.

v případě, že Prodávající je plátcem DPH, činí Prodávající prohlášení (podepsané statutárním orgánem
Prodávajícího) o tom, že:
•
nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen
„daň“),
•
jemu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
•
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
•
nebude nespolehlivým plátcem,
•
bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
•
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o Prodávajícím zveřejněna
správcem daně skutečnost, že Prodávající je nespolehlivým plátcem, uhradí Kupujícímu daň z přidané
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
•
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci
bankovního účtu Prodávajícího určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Kupující daň
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8.

DPH bude účtována Prodávajícím a Kupujícím placena ve výši stanovené zákonem ke dni uskuteční
zdanitelného plnění.

Článek VIII. Záruční ujednání
1.

Na dodaný předmět smlouvy poskytuje dodavatel záruku (délka odpovědnosti prodávajícího za vady) v trvání
•

plná záruka na vozidlo

60 měsíců, nebo 90 000 ujetých km

•

a bezplatný servis

po dobu min. 2 roky, nebo nájezd 40 000 km

(podle toho, co nastane dříve). Záruka počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
smlouvy (nebo jeho části). V této době zodpovídá dodavatel za to, že předmět smlouvy (nebo jeho část)
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Po celou dobu záruční doby dodavatel
odpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností dodavatele. Záruka se nevztahuje
na spotřební materiál.
2.

Písemnou reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná
odběratelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

3.

Prodávající odpovídá za vady, které má předmět smlouvy (nebo jeho část) v době jejího předání (do
okamžiku podepsání předávacího protokolu). Dále odpovídá za vady zjištěné kupujícím po předání, jestliže
tyto vady nebyly způsobeny kupujícím.

4.

Kupující je povinen reklamovat záruční vady písemně na adrese:
AUTO JAROV, s.r.o., Osiková 2, 130 00 Praha 3
a telefonicky na pracovišti Prodávajícího Martin Hejra,
telefon 420 734 765 384,

e-mail hejra@autojarov.cz
Za písemnou reklamaci je považováno i doručení reklamace e-mailem nebo faxem.

Článek IX. Smluvní pokuty
1.

Za nesplnění termínu dodávky podle článku IV. Této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč
za každý vůz i započatý den prodlení.

2.

Za prodlení Kupujícího s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši stanovené zákonným předpisem
(Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.) za každý i započatý den prodlení.

Článek X. Odstoupení od smlouvy
1.

Od této smlouvy lze jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002 – 2005 OZ.

Článek XI. Ochrana informací
1.

Kupující má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, povinnost zveřejnit
na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků.
Kupující má dále povinnost zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud
cena sjednaná ve smlouvě činí 50.000 Kč bez DPH a více.
Prodávající prohlašuje, že je seznámen s těmito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí těchto informací se dle
citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

Článek XII. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví
1.

Prodávající je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Prodávající je povinen
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým
subdodavatelům.

Článek XIII. Společná a závěrečná ustanovení
1.

Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá prodávající kupujícímu veškeré písemné
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby kupujícího.

2.

Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně
písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

3.

Prodávající není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke kupní
smlouvě a podepsanými oběma smluvními stranami.

5.

Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle
§ 211 Zákona uzavřena elektronicky.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

7.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
Příloha číslo 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA (vzorový vůz A2)

Příloha číslo 2

NABÍDKA, jejíž originál je uložen v archivu kupujícího, jako součást dokumentace o zadání
veřejné zakázky

Příloha číslo 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), jejíž originál je
uložen v archivu kupujícího, jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky

8.

Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

9.

Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím
osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení
všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany
kupujícího nevyžaduje předchozí souhlas prodávajícího.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv),
zajistí kupující.

10.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah

smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné
vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V ……..………….. dne …….………… 2021
2021
signed by Mgr.
Mgr. Martin Digitally
Martin Kahánek
Date: 2021.05.21 08:09:27
Kahánek
+02'00'
__________________________

za Kupujícího

Mgr. Martin Kulhánek
pověřen řízením domova

V …................……. dne ……………………

Josef
Fojtík

Digitálně podepsal
Josef Fojtík
Datum: 2021.05.19
08:49:20 +02'00'
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLA
(Vzorový vůz A2)

Obecné

položka

popis standardu (parametru)

kategorie vozidla
Počet přepravovaných osob včetně
řidiče
lak vozidla
vyhřívaná a elektricky ovládaná
zrcátka
elektricky ovládaná okna předních
dveří
vyhřívání zadního skla
autorádio s dotykovým displejm
hands-free bluetooth sada s
propojením na multimediální zařízení
pro bezpečné telefonování z vozu
tempomat
palubní počítač
asistenční systémy EPS, ABS, EDS, ASR
a MSR
offroad asistent pro sjezd z kopce
centrální zámek s dálk. ovládáním
zásuvka 12V (minimálně 1 x v přední
části u řidiče)
podlaha vozu v prostoru řidiče i v
prostoru pro cestující a náklad
obložený strop vozu
přední a zadní parkovací asistent
automatická kontrola tlaku v
pneumatikách
Poloautomatická elektronicky
ovládaná klimatizace
celková výška vozidla
celková šířka vozidla bez zpětných
zrcátek
celková délka vozidla
rozvor

Motor

Převodovka a
pohonné ústrojí

nádrž pro pohonné hmoty obsah
plnohodnotné ocelové rezervní kolo
zvedák s klíčem na kola
sada 4 ks letních pneumatik včetně
disků (na vozidle budou obuty disky se
pneumatikami dle aktuálního období)
povinná výbava dle platné legislativy
(výstražný trojůhelník, lékárnička
apod.)
palivo
motor musí splňovat emisní normu
min EURO 6
obsah
výkon motoru
pohon
automatická
3 řady sedadel

měrná
jednotka
.-

zadavatelem
požadovaná
hodnota parametru

účastníkem
nabízená
hodnota
parametru

M1

M1

.-

9 osob nebo
6 osob +1 imobilní
Základní

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

..-

ANO
ANO

ANO
ANO

.-

ANO

ANO

..-

ANO
ANO

ANO
ANO

.-

ANO

ANO

..-

ANO
ANO

ANO
ANO

.-

ANO

ANO

.-

gumové koberce

ANO

..-

ANO
ANO

ANO
ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

mm

min. 1 950 mm

1 968

mm

min. 1 900 mm

1 904

mm

5 306

.-

min. 5 300 mm
min. 3300 - max
3450 mm
min. 65 l
ANO
ANO

.-

ANO, na voze letní

ANO

.-

ANO

ANO

.-

DIESEL

ANO

.-

ANO

ANO

cm3

min. 1 960
min. 105
4x4
ANO
(3+3+3)

1968
110
ANO
ANO
ANO

osoby

mm
l
.-

kW
...-

9/6+1
ANO

3 400
70
ANO
ANO

třetí řada sklopná pro možnost
okamžitého zvětšení zavazadlového
prostoru
sedadla v 2 a 3 řadě jednoduše
Sedadla (vyplnit
vyjímatelná pro možnost využití
podle kategorie
prostoru k přepravě nákladu ( sedadla
vozidla)
nejlépe v rozložení 2+1)
opěrky hlavy u všech sedadel
sedadlo řidiče výškově i podélně
stavitelné s loketní opěrkou
délka zavazadlového prostoru u
Zavazadlový prostor podlahy za 3. řadou sedadel
(vyplnit podle
minimální šířka zavazadlového
kategorie vozidla) prostoru za 3. řadou sedadel u
podlahy
stavitelný volant ve dvou směrech
Řízení
posilovač řízení
boční posuvné dveře napravé straně
přepravního prostoru
Nástupní schůdek mechanicky
Nástupní prostor vysouvací naravé straně přepravního
prostoru
(vyplnit podle
kategorie vozidla) madlo u bočních dveří zpravé strany
přepravního prostoru
zadní dveře prosklené s křídlovým
otevíráním do stran
Brzdy
přední i zadní brzdy kotoučové
senzor světel – automatické rozsvícení
světel při snížené viditelnosti
světla pro denní svícení s
automatickým rozsvícením po
Osvětlení
nastartování vozu
odbočovací světlomety
přední mlhová světla
boční prosklení celého přepravního
prostoru
Okna
od druhé řady tónovaná skla s větší
tmavostí
elektro hydraulická zvedací plošina
Speciální požadavek
pro imobilní klienty
(vyplnit podle
podlahový systém s 6 ti kolejnicemi
kategorie vozidla)
samonavíjecí kotvící prvky
servis zdarma – 2 roky, nebo 40 000
km
Záruky a servis
prodloužená záruka – 5 let, nebo 90
000 km

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

mm

min. 1 000 mm

1000

mm

min. 1 200 mm

1200

..-

ANO
ANO

ANO
ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

.-

NE

ANO

.-

ANO

ANO

..-

ANO
ANO

ANO
ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

..-

ANO
ANO

ANO
ANO

.-

ANO

ANO

.-

ANO

ANO

CENOVÁ NABÍDKA
04041-80S00034
Jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaný v OR:
Bankovní
spojení:
IBAN:
Zástupce:

AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2, 13000 Praha 3
Info
45789584
autojarov@autojarov.cz
email:
CZ45789584
Tel:
+420251002111
Městského soudu v Praze 13567 C
Raiffeisenbank, a.s. 5080116590/5500
CZ8255000000005080116590 BIC/SWIFT: RZBCCZPPXXX
Martin Hejra Mobil: Email: hejra@autojarov.cz

Jméno:
Sídlo/Bydliště:
IČO/RČ/č.OP:
DIČ:
Zástupce:

VZOROVÝ VŮZ A2
Info
email:
Tel:
Mobil: Email:

Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje,
případně si vyžádejte tištěnou verzi u svého prodejce.
Tovární značka:
Model:
Objem motoru:
Výkon kW/k:
Převodovka:
Číslo karoserie:

Volkswagen
Transporter 6.1 Kombi TDI 4MOT DSG DR
1968 ccm
Barva vozu:
Barva
110/150
potahů:
DG7-Automatická převodovkaKód barvy:
Číslo komise:

SHJ1F9W0
Šedá Ascot
Tit.černá/šedá Pall
6U6U/ PX

Palivo: Diesel
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 6,9 l/100km
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 182 g/km
Poznámky:

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK bez 21% DPH:
Základní cena vozidla
Barva vozidla / obj. kód: Šedá Ascot / 6U6U

1 034 905,-0,--

Zvláštní výbava / obj. kód:

9 míst (3+3+3+0): / ZM8
25 895,-- dvojsedadlo spolujezdce s uzamykatelným úložným prostorem
- v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo
sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry
- ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo, sklopné (v případě objednání
modulárního upevnění sedadel nelze použít v 3. řadě v prostoru pro cestující)
Bederní opěrka řidiče man. nastavitelná / 7P5
1 217,-Celková hmotnost vozidla 3200 kg: / PG2
18 857,-- vyztužená ocelová kola 7J x 17
- zesílené pérování a tlumiče
- zesílený zvedák
- středové kryty kol
Druhý akumulátor s oddělovacím relé: / 8FE
7 771,-- monitoring stavu baterie
- 75 Ah (AGM)

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním: / 8WH
8 047,-- statické přisvěcování do zatáček
Multifunkční ukazatel "Plus": / ZEN
5 390,-- černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)
- asistent rozpoznání únavy řidiče
Offroad asistent pro sjezd z kopce / UG5
2 264,-Parkpilot vpředu a vzadu / 7X2
15 263,-Pneumatiky 215/60 R17 C 109/107 T: / Q32
0,-- s optimalizovaným valivým odporem
Poloautomatická klimatizace XL: / KC4
10 045,-- elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro cestující
- druhý výparník
Potahy sedadel "Double Grid" (látka) / $0A
0,-Rádio "Composition Colour": / ZI4 NZ2 R22
9 591,-- 6, 5" barevný dotykový displej
- 4 reproduktory vpředu
- slot na SD kartu
- Aux-in vstup
- 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
- FM/AM příjem
- App-Connect
- eCall
- We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: / IS2
10 782,-- svorkovnice pod sedadlem řidiče
- programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní
CIA447, J1939)
- monitoring druhé baterie
- bez telematiky
Service - 5 let/ 90 000 km: / $9D
26 203,-- platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve)
- zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje,
olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček
(benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení
záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého
prodejce.
Tempomat s omezovačem rychlosti / 8T6
7 093,-Vůz určený k podstatné úpravě: / $KP
0,-- u tohoto vozu dochází k podstatné úpravě (např. přestavba, nástavba či montáž
specifické zástavby)
- značka Volkswagen Užitkové vozy ručí v základní, popř. prodloužené, záruce za
jakost vozidla pouze v tom rozsahu v jakém bylo vyrobeno (opustilo výrobní závod)
- závady vzniklé v přímé souvislosti s úpravou vozu nemohou být odstraněny na
náklady výrobce v rámci jím poskytnuté záruky
- prodejce vozidla je nutné vždy informovat o každé reklamaci, a to bez zbytečného
odkladu
- v souvislosti s úpravou vozu může být vyžadována kalibrace asistenčních systémů,
náklady s tím spojené nenese importér značky Volkswagen Užitkové vozy
Výšk.nast.sedadlo řidiče s lok. opěrkou: / 3L1 4S2
3 478,-- výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče
Zesílené nářadí a zvedák / 1S6
651,-Prodloužená záruka 2+3 - akční nabídka: / $Z4
- 2 + 3 roky / 200 000 km

10 000,--

- platí co nastane dříve
- prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny
- záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně
(úpravy, příslušenství)
- v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200
000km, podle toho, co nastane dříve

Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH:
Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky zákazníka:
Zimní pneumatiky vč. disků / VU_ZUB1
Gumové koberce / VU_ZUB2
Povinná výbava / VU_ZUB3
Folie na zadní okna / VU_ZUB6
Nástupní schůdek / VU_ZUB4
mechanický
Madlo u bočních dveří / VU_ZUB5
na C sloupku
Elektrohydraulická plošina / VU_ZUB7
pro převoz imobilních klientů
Podlahový systém / VU_ZUB8
6ks penízkových lišt
samonavíjecí kotvící prvky / VU_ZUB9
pro kotvení invalidního vozíku
Speciální podmínky:

1 171 249,--

19 834,71
2 479,34
405,-5 400,-28 925,62
1 500,-111 570,25
9 917,36
19 008,26

-304 524,58

Konečná cena vozidla bez DPH:
21% DPH:

1 091 967,96
229 313,04

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH:

1 321 281,--

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých
položek uvedeno.
Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené
v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem.
Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky
zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP
mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny
rozdílně.

Sériová výbava vozu Volkswagen Transporter 6.1 Kombi
TDI 4MOT DSG DR:
-

12V zásuvka na palubní desce

-

2 funkční klíče

prostoru pro cestující

-

Palivová nádrž 70 l (diesel)

-

Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vpravo

5 míst (2+3+0+0):
- jednosedadlo spolujezdce
- v 1. řadě sedadel v prostoru pro
cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo
jednosedadlo sklopné a překlopné s
funkcí Easy-Entry

-

Pevná okna v prostoru pro cestující:
- vzadu vlevo

-

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové

-

Airbag řidiče a spolujezdce:
- možnost deaktivace airbagu spolujezdce

-

-

Asistent pro kompenzaci bočního větru

Poloautomatická klimatizace:
- elektronicky ovládaná klimatizace v
prostoru řidiče
- druhý výměník topení v prostoru pro
cestující

-

Polovysoké obložení bočních stěn:
- obložení z tvrdých desek

-

Potahy sedadel "Double Grid" (látka)

-

Elektronický imobilizér

-

Přihřívač motoru

-

Gumová podlaha v kabině řidiče

-

Registrace M1

-

Telefonní rozhraní Bluetooth

-

Vnější zpětná zrcátka:
- nastavitelná
- vyhřívaná

-

Vnější zpětné zrcátko levé:
- konvexní

-

Vnější zpětné zrcátko pravé:
- konvexní

-

Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová

-

16" kola ocelová
16" podvozek:
- 16" brzdový systém

2 reproduktory
3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:
- bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce
výškově nastavitelné, s předpínačem

Asistent pro rozjezd do kopce
Automatický spínač denního svícení
Boční posuvné dveře vpravo
Celková hmotnost vozidla 3000 kg
Celoplošné kryty kol
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Dětská pojistka bočních posuvných dveří
Digitální příjem rádia (DAB+)
Elektromechanický posilovač řízení:
- servořízení závislé na rychlosti jízdy
- výškově a sklonově nastavitelný
tříramenný volant
Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC-FCM:
- vozy s registrací M1
Halogenové přední světlomety H7
ISOFIX v 1. řadě v prostoru pro cestujcí
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
- nepřímé měření tlaku v pneumatikách
- upozornění při změně tlaku

-

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
řidiče

-

Kryty vnějších zpětných zrcátek:
- madlo a kliky dveří černé

-

LED osvětlení interiéru

-

-

Možnost deaktivace ASR:
- tlačítko pro deaktivaci ASR
- všechny ostatní funkce ESP beze změny
Multikolizní brzda
Nárazník vozu - šedý
Nářadí a zvedák
Obložení stropu:
- v kabině řidiče komfortní obložení
stropu, na stropě nákladového prostoru
obložení z tvrdých desek
Osvětlení v přihrádce spolujezdce
Ovládání osvětlení palubních přístrojů
Paket "Kombi":
- gumová podlaha v kabině řidiče a
prostoru pro cestující/nákladovém
prostoru
- poloautomatická klimatizace a 2.
výměník topení v prostoru pro cestující
(samostatné ovládání)
- přihřívač motoru
- osvětlení nástupního schůdku v

Panel přístrojů:
- ukazatel rychlosti
- ukazatel ujeté vzdálenosti
- otáčkoměr
- ukazatel paliva
- čas

Pneumatiky 215/65 R16 C 106/104 T:
- s optimalizovaným valivým odporem

Prachový a pylový filtr
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
- 2 + 2 roky / 200 000 km
- platí co nastane dříve
- záruka se vztahuje na vozidlo ve
stavu, ve kterém opouští výrobní závod
- nevztahuje se na součásti vozu, které
byly na vozidlo namontovány nebo
umístěny dodatečně (úpravy,
příslušenství)
Rádio "Composition Audio":
- monochromatický display
- 2 reproduktory
- vstup na SD kartu
- vstup USB
- bluetooth
Řídící kód - max. 7 místné vozidlo
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo
Standardní baterie a alternátor
Standardní opatření ke snížení hluku
Start-Stop:
- BlueMotion Technology
- s rekuperací brzdného účinku
Tepelně izolující přední sklo
Typový štítek - globální homologace M1
Úchytná oka v podlaze:
- 6 ok u krátkého rozvoru
- 8 ok u dlouhého rozvoru

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné
Zadní křídlové dveře prosklené:
- vyhřívané

Domov sociálních služeb Vlašská

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními
předpisy, nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu:
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles
Test Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty
spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC
(New European Driving Cycle).
V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020)
povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z
hodnot dle WLTP.
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle
NEDC u vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních
materiálech či technickém průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou
odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy
či registrace vozidla) budou lišit.
Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty
pneumatik atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve
spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu
paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla.

Za Kupujícího

strana číslo 12

za Prodávajícího

