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Kupní smlouva 
 

 
Prodávající  

Název společnosti:   TOROLA racing s.r.o. 

IČ:   Míru 1319, 738 01 Frýdek-Místek 

Sídlo:   08608555 

Zastoupena jednatelem: Ing. Janem Jakimovem 

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

 
Kupující  

Jméno a Příjmení / Název společnosti: _______________________________________________ 

RČ / IČ: _______________________________________________ 

Trvalé bydliště / Sídlo: _______________________________________________ 

(dále jen „kupující“) 

 

 

uzavírají dle ust. § 2079 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto 

kupní smlouvu o koupi elektrokola: 

 

 

I. 

Prodávající prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že elektrokolo je v jeho výlučném 

vlastnictví, a že na elektrokole neváznou žádná práva a pohledávky třetích osob. Dále prohlašuje, 

že elektrokolo není odcizené, elektrokolo není použité jako zástava, není předmětem exekuce a 

nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji elektrokola. 
 
 

II. 
Předmětem prodeje je elektrokolo: 

Značka a model: ____________________________________                                                                   

Výrobní číslo: ____________________________________  

Rok výroby: ____________________________________ 

Počet najetých kilometrů uvedených na tachometru: __________km. 
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(dále jen „elektrokolo“). 

 
Další podrobnosti o prodávaném elektrokole (příslušenství, výbava): 

- 

- 

-  

 

Prodávající odpovídá za pravdivost uvedených vlastností elektrokola. 

 

 

III. 
Elektrokolo uvedené v článku II. této smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi                                 

a příslušenstvím za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši ____________________,- Kč  

(slovy _____________________________________________ Korun českých). 

 

IV. 

Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a 

pečlivě seznámil s technickým stavem elektorkola, jeho obsluhou a že s ním byla provedena 

zkušební jízda. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím zřetelně seznámen s níže uvedenými 

závadami elektrokola a bere je na vědomí. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu 

známa, kupujícímu nezatajil. 

 
Závady elektrokola: 

- 

- 

- 

 

V. 

Kupní cena uvedená v článku III. této smlouvy byla zaplacena v plné výši k rukám prodávajícího 

před podpisem této kupní smlouvy, což smluvní strany osvědčují svými níže připojenými podpisy. 

 
Prodávající předává kupujícímu: 

- ______ klíče od elektrokola  
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VI. 

Prodávající se zavazuje předat elektrokolo kupujícímu po zaplacení celé kupní ceny. 

 

 

VII. 

Kupující nabude vlastnické právo k elektrokolu po zaplacení celé kupní ceny. 

 

 

VIII. 

Smlouva byla vytvořena ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu. 

Účastníci si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními 

podpisy.  

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne _______________ 

 

 

 

Podpisy: 

 

Prodávající       Kupující 

 

 

 

_____________________________     _____________________________ 

 

TOROLA racing s.r.o.      

Ing. Jan Jakimov 

jednatel společnosti  
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