Z MLUV A O O BSTA RA NÍ V ECI
uzatvorená podľa § 733 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obstarávateľ: ESCAR Slovakia s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 35 915 692
a
Objednávateľ:
Meno a priezvisko: ............................................ bydlisko: ........................................................................ r.č.: ..............................
Tel. kontakt: ................................................................... e-mail: ................................................... dátum nar.: ...............................
I. Predmet obstarania
Motorové vozidlo (značka, typ): ......................................................................................................
Stav km na tachometri: .................................................. Dátum prvého prihlásenia: ..................
II. Cena a doba obstarania
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene obstarania:
2. Suma pozostáva: - z ceny vozidla:
- z ceny pristavenia:
- z ceny prihlásenia:
- z poplatku za 100kW

0,- Eur.

0,-Eur
795,-Eur
600,-Eur
0,-Eur

3. - Na základe tejto zmluvy objednávateľ vyplatí do troch dní zálohu za obstaranie veci vo výške 0,-Eur zloženej
z polovice ceny vozidla a ceny jeho pristavenia. Úhradu objednávateľ vykoná prevodom na účet obstarávateľa č.
SK93 1100 0000 0026 2204 4242/1100 vedený v Tatra banke a.s.
- Zvyšnú sumu zodpovedajúcu druhej polovici ceny vozidla vo výške 0,-Eur uhradí objednávateľ na účet
obstarávateľa, do dvoch dní po pristavení vozidla v prevádzke obstarávateľa. V tejto lehote uhradí objednávateľ v
hotovosti alebo na účet obstarávateľa aj cenu prihlásenia vo výške 600,- Eur.
4. V prípade neuskutočnenia plnenia z dôvodu vady predmetu obstarania, vráti obstarávateľ objednávateľovi časť
zálohy zodpovedajúcej polovici ceny vozidla.
5. Doba obstarania najneskôr do: ....................
III. Ostatné dojednania
1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje objednávateľovi obstarať MV uvedené v článku I tejto zmluvy.
2. Objednávateľ je povinný obstarávateľovi za obstaranie veci zaplatiť odmenu uvedenú v čl. II tejto zmluvy.
3. Objednávateľ môže až do obstarania veci od zmluvy odstúpiť; musí však obstarávateľovi nahradiť účelne vynaložené
náklady a inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok
na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo z vadného plnenia obstarávateľa. Účelne vynaloženými
nákladmi sa rozumie vyplatená záloha za obstaranie veci uvedenú v čl. II. ods. 3 tejto zmluvy.
4. Obstarávateľ je povinný pri obstarávaní dbať na pokyny objednávateľa; odchýliť sa od nich môže iba vtedy, ak je to v
záujme objednávateľa nevyhnutné a ak nemôže včas dosiahnuť jeho súhlas.
5. V prípade ak objednávateľ neuhradí doplatok ceny do dvoch dní po pristavení vozidla v prevádzke obstarávateľa,
vzniká obstarávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške poskytnutej zálohy a obstarávateľovi vzniká
právo na odstúpenie od zmluvy.
6. V prípade, ak predmet obstarania nebude pristavený v deklarovanom stave (s výnimkou odkonzultovaných
odchýliek priamo z miesta predaja), obstarávateľ vráti poskytnutú zálohu objednávateľovi.
IV. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu si dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich
vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna,
ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím zmluva nadobúda platnosť a
účinnosť.

V Bratislave dňa: ...........................

objednávateľ

