
l
OBJ EDNÁVKA NOVÉHO VOZI DLA
Objednávka č. 27 343190017 320
strana: 1/2

gunoucí xupu.licí auoouci pnooÁvn.líci

odborn léčebn stav Jevíčko

TRN-Léčebna 508

569 43 Jevíčko
lč: 00193976 otč: CZ00193976

Telefon:

Mobil: +42a776714977
E-mail: staneka@olujevicko.cz

P edmět budoucí kupní smlouvy a cena:

OPPORTUNITY, spol. s r. o,

OppoÉunity, Komenského 341/9, 680 01 Boskovice

Sedláčkova 10

62800 Brno-Líšeň
lČ: 44015208 DlČ: C74401520S
Rejst íkov soud Brno, oddil c, vtožka 3296

Telefon: mobil777703753
Fax:

Mobil: 777703753
E-mail: marek.novak@opportunity.cz

Model:

Verze:

Barva:

EXPRESS VAN
Cool TCe 100
Bílá Glacier

421 080.00Kč

-Frln. nC.nhní

P edpokládan termín dodání: 30,07.2022

Gena celkem:

Záloha 1:

Záloha 2:

Budoucí Kupující se sv m podpisem zavazuje uhradit zálohy na celou kupnl cenu v souladu s touto budoucí kupni smlouvo! a jejími smluvními

podmínkami (dále jen Podmlnky) a uzav ít s Budoucím Prodávajicím kupní smlouvu na nové vozidlo specirikované v této obj dnávce ncjpozději do 10

pracovních dn od obdrž niv zvy Budoucfho P.odávajíciho k uzav eni kupnl mlouvy a p evžetí vozidla-

Budouol Prodáva|ící zašle či sdělí Budoucimu Kupujíclmu v zVU k uzav ení kupní mlouvy teleíonicky, osobně nebo plsomně (emailem nsbo dopisem)

ve lh tě p edpokládaného dodání Vozidla dle objednávky, nojpozději však ve lh tě dvanácti t dn od p edpokládaného t rmínu dodání Vozidla

uvedeného v objednávce,

celková cena DPH bude Budoucim Kupujicim uhrazena postupně, a to následujícím zpirsob m:

a) ke dni potvrzenl objednávky Budouclm Píodávajícím zaplatl Budoucl Kupujicí zálohu č.í ve t/,iši dohodnutó obóma st.anami, n jméně však ve v ši

10 % célkové ceny s DPH,
b) do ío pracovních dnli od obdrženív zvy Budouclho Prodávajícího avšak p ed podplsem Kupní mlouvy zaplatl Budouci Klpujícl zálohu č.2 ve v ši

zb vající částicelkovó ceny DPH (p ípadně Upravené dle Podmínek).

V p ípadě nesplněni povinnosti Budoucího Kupujíclho dle bodu b) má Budouci Píodávajlcl nárok na zaplacení smluvní pokuty ve v šl .ovnajici se záloze

1 s tím, že Budoucí Kupujlcí souhlasi, že tato záloha se započte na náíok Budoucího ProdávajIcího na smlwní pokutu dI tohoto bodu, Vedlo mluvní

pokuty ié Budoucl Prodávajícl opíávněn požadovat rovněž náhradu škody zp sobené porušenlm povinnosti ze strany Budoucího Kupujícího, ve v ši
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Záloha 1:

Záloha 2:P edpokládan termín dodání: 3a.07.2022

p esahujlcl uvedenou smluvní pokutu.

V p ípadě íinancováni prost ednictvlm Véíu se záloha č.2 považl,)e za uhlazenou uzav ením platné a ěinné věíové mlouvy závazně potvrzené

f inancljlcí společno tI.
smluvní podmínky a záíuénl podmínky RENAULT jsou Wedony na díuhé straně a tvo i nedílnou součásti této budoucí kupní mlouvy,

Poznámka:

Potvrzuji, že jsem p ed prodejem obdrželkopiioznačenípneumatikv souladu s na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU)20201740.
/..1

V : Boskovicích
Dne:

Podpis budoucího kupujícít

p eětěte sivíce o ochraně t

T$to d9\!ftnt brí tlt;šléf, .koffit}oifi iníffiaanim .

0.00Kč

451 116.40Kč


