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KUPNÍ SMLOUVA
č. STK VMG K635 21 016

1. SMLUVNÍ STRANY

Rubber Steel Construction s.r.o.
Lhotka 814
783 14 Bohuňovice

Petr Kostka, Jiř í Kamarád - jednatelé společnosti

+420 736 147 188

C 66846 vedená u Kraj ského soudu V Ostravě
Ceská spoř itelna a.s.

CZK: 4311325329/0800 EUR: 1968784243/0800

CZO5266076
05266076

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

Považské Podhradie 333,
017 04, Považská Bystrica, Slovensko
Peter Stoklasa - jednatel společnosti
+421 903 506 942

Spoloč nos ťs ručením obmedzeným bola založená
zakladateľ skou listinou vyhotovenou vo forme notárskej
zápisnice čís. NZ 282/94 zo dňa 12.8. 1994 podľ a55 57, 105 a
nasl. Zákona číslo 513/91 Zb. Starý spis S.r.o. 5941
VÚB, a.s. Bratislava, Slovensko
SK72 0200 0000 0032 1332 7254
SK2020439883
31613314

Výše uvedené smluvní strany spolu uzavírají dle ustanovení 5 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších př edpis ů(dále jen „Občanský zákoník“), tuto kupní
smlouvu (dále jen „smlouva“? s následujícím obsahem:

maria
Obdélník
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Obdélník



2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu př edmět koupě speciňkovaný V článku 3. této
smlouvy (dále jen „předmět koupě“) za níže dohodnutých podmínek, umoznit kupujícimu
nabýt vlastnické právo k př edmětu koupě a zabezpečit jeho záruční a pozáruční servis.
Kupující se zavazuje př edmět koupě př evzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu
V souladu s článkem 4. a 5. této smlouvy.

3. SPECIFIKACE STROJE - PREDMÉTU KOUPÉ

Typ stroje: Kloubový nakladač VOLVO
Model stroje: L45H
Výrobní číslo: VCEL45HOTO4l23159
Číslo obchodního př ípadu:
První uvedení do provozu:

VOLVO L45H - nový stroj
- 100% uzávěrka diferenciálu na př ední i zadní nápravě
- silniční osvětlení a pracovní osvětlení
- kabína př etlakovás klimatizací
- sedačka obsluhy stroje vzduchem odpružená a vyhř ívaná
- kamera pro couvání
- blatníky
- maják
- rádio s USB a Bluetooth
- pneu 15.5R25 Michelin XHA typ L3
— homologace pro provoz po pozemních komunikacích
- 3.hydraulická funkce ovládaná na joystiku kinematiky ramen
- hydraulický rychloupínač př íslušenstvíTPV
- ostatni dle VOLVO std.
Certifikát CE (schválení pro ČR)

4. KUPNÍ CENA
Kupní cena př edmětu koupě dle specifikace 84.900,- EUR
DPH 21% O,-- EUR
Kupní cena celkem 84.900,» EUR

Kupní cena př edmětu koupě zahrnuje: náklady odevzdání př edmětu koupě kupujícímu na
dohodnutém místě určení (tj. proclení, dopravu do místa př edání, samotné př edání, uvedení do
provozu, zaškolení obsluhy o obsluze a údržbě př edmětu koupě), katalog náhradních dílů,
návod pro obsluhu v ČJ a bude uhrazena dle článku 5. této smlouvy.
Kupní cena př edmětu koupě zahrnuje také provoz systému CARETRACK na dobu 36
mě síc ů .

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
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Kupní cena uvedená v článku 4. této smlouvy bude uhrazena bankovním př evodem do 7 dnů
od data př edání př edmětu koupě uvedeného na př edávacím protokolu. Uhrada kupní ceny
př edmětu koupě mů žebýt provedena dle volby kupujícího v Kč nebo EUR.
V př ípadě platby V Kč se kupní cena př edmětu koupě V EUIŠ př epočítá kurzem EUR/Kč , a to:
devíza prodej stanovený bankou Ceská Spoř itelna, a.s., lC: 45244782, sídlem Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, kdatu zdanitelného plnění ztéto smlouvy, tj. ke dni př edaní
př edmětu koupě kupujícímu a tato částka pak bude uhrazena na CZK účet prodávajícího
uvedený V záhlaví této smlouvy.

6. TERMÍN A MÍSTO ODEVZDÁNÍ

Př edmě t koupě bude prodávajícím odevzdan kupujícímu na adrese: Mestské lesy Považská
Bystrica, s.r.o. Považské Podhradie 333, 017 04, Považská Bystrica, Slovensko,
Kontaktní osoba kupujícího (vč. spojení): jednatel společnosti Peter Stoklasa +421 903 506
942
Př edpokládanýtermín odevzdání př edmětu koupě kupujícímu: do 1.7.2021
Odevzdání př edmětu koupě prodavajícím kupujícímu stvrdí svými podpisy oprávněné osoby
smluvních stran v písemném potvrzení - př edavacímprotokolu o odevzdání př edmětu koupě,
které vystaví prodavájící.
Osobou oprávnenou př evzítpř edmět koupě se rozumí osoba:
a) jejíž oprávnění jednat za kupujícího vyplýva z výpisu z Obchodního rejstříku, jenž je

př ílohoutéto smlouvy (statutámí orgán nebo jeho člen, prokurista společnosti), nebo sám
kupující (je-li jím fyzická osoba),

b) pan/paní Peter Stoklasa, r.č.: 650627/6568,
c) popř ípadě osoba, která se prokáže písemným zmocněním kupujícího s úř edně ověř eným

podpisem osoby uvedené V bodě a)
Své oprávnění (totožnost) musí oprávněná osoba př i př evzetí př edmětu koupě př edávající
osobě prokázat průkazem totožnosti.
Správcem systému zákazníka dle rámcové dohody o poskytovaní Služeb Connected Services
dle čl. 9.11 je ke dni podpisu této smlouvy:
jméno a př íjmení:Petr Kostka
mobil. tel: +420 736 147 188
email: petrkostkagärscserviscz

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Prodávající poskytuje kupujícímu plnou záruku za jakost (dále jen ,,záruka“) na celý př edmět
koupě v délce 24 mě síc ůnebo dosažení celkem 4.000 provozních hodin od data př edání /
př evzetípř edmětu koupě, př i čemžse uplatní ta z uvedených alternatív, která nastane dř íve. Je-
li v bodě 3 této smlouvy uvedeno datum prvního uvedení př edmětu koupě do provozu, běží
záruční doba určena počtem mě síc ůnebo provozních hodin od tohoto data.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající rychlému opotř ebení, jako např . pneumatiky,
brzdová obložení, řemeny pohonů, gumová těsnění, kapaliny, žarovky, zuby, bř ityapod., a na
závady, plynoucí z:

— nesprávneho používaní nebo nepř iměř enézacházení s př edmětem koupě v rozporu s
př edanou technickou dokumentaci, návody a pokyny servisních pracovníků
prodávajícího;

— nedodržení pokynů uvedených v návodech k obsluze;
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poškození př edmětu koupě, které nebylo neprodleně oznámeno nebo nebylo odbomě
odstraněno;
vad úprav a technických změn, stejně jako vad způsobených na př edmětu koupě
těmito úpravami a technickými změnami
př etěžovánipř edmětu koupě;
vandalizmu, havárie, př íp. př írodníkatastrofy, zásahů vyšší moci.

Př edpokladem platnosti výše uvedené záruky př edmětu koupě je splnění všech uvedených
podmínek ze strany výrobce, jak jsou tyto podmínky zveř ejn ěnyna intemetových stránkách
prodávajícího wwwrscserviscz a dále těchto podmínek:

jsou na př edmětu koupě prováděny včas a odbomě pravidelné (předepsané) servisní
kontroly a servisní úkony a technická údržba a výměny filtrů a olejů, a to na náklady
kupujícího;
kupující musí zajišťovat včasnou a řádnou výměnu dílů rychlého opotř ebení na své
náklady;
na př edmětu koupě musí být používány výhradně originální náhradní díly a
doporučené oleje a maziva;
na př edmětu koupě nesmí být ze strany kupujícího či osob třetích prováděny jakékoliv
zásahy do konstrukce bez vědomí a souhlasu prodávajícího;
př edmět koupě musí být obsluhován pouze osádkou zaškolenou pracovníky
autorizovaného servisního stř ediskaprodávajícího;
nejde-li o prodávajícího, pak všechny servisní úkony budou včas a odbomě provedeny
podle př edpis ů společnosti Volvo Construction Equipment (dále jen Volvo CE) a
odbomě provedení servisních úkonů podle př edpis ůspolečnosti Volvo CE musí být
doloženo př i uplatňovaní nároků ze záruky (např. nikoliv však výlučně písemné
doklady o všech provedených úkonech, seznam všech použitých dílů k opravě, apod);

Př inesplnění byť i jediné z podmínek záruka zaniká v celém rozsahu.

s. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V př ípadě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle bodu 4. a 5. této smlouvy je
prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Právo prodávajícího odstoupit od této
smlouvy v dalších zákonem př edvídanýchpř ípadechtím není dotčeno.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran
př íslušnýmiustanoveními Obč anskéhozákoníku.
Nebezpeč í škody na zboží př echází na kupujícího okamžikem př evzetí př edmětu
koupě.
Právo vlastnické k př edmětu koupě nabude kupující po uhrazení celé kupní ceny
př edmětu smlouvy dle bodu 4. a 5. této smlouvy, ne však dř íve než okamžikem
př evzetí př edmětu koupě kupujícím.
V př ípadě, že by některé ustanovení smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto
neplatné/neúčinné ustanovení novým platným/účinným, odpovídajícím svým obsahem
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

V Olomouci, dne 1.7.2021

co nejlépe zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí
odpovídající úprava obecně závažných př edpis ůČeské republiky.
Veškeré změny a/nebo doplňky smlouvy mohou být činěny pouze po dohodě stran,
písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma
smluvními stranami. Doplň kyv jiné formě jsou neplatné.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranné
nevýhodných podmínek.
Tato smlouvu nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
Nedílnou př ílohou této smlouvy je kopie dokladu o oprávnění k podnikání kupujícího
(Živnostenský list nebo aktuální výpis zObchodního rejstříku) a, podepisuje-li za
kupujícího tuto smlouvu zmocněnec, i plná moc tohoto zmocněnce.
Kupující bere na vědomí, že o problematice ochrany osobních údajů včetně
problematiky cookies je pojednáno v dokumentu „Informace o zpracování osobních
údajů ze dne 25.5.2018“, který je uveř ejn ěnna webových stránkách prodávajícího
wwwascendumcz
Smluvní strany spolu s touto smlouvou uzavírají rovněž rámcovou dohodu o
poskytování Služeb Connected Services, na základě níž prodávající bude kupujícímu
poskytovat Služby Connected Services za podmínek a významu dle Všeobecných
obchodních podmínek Služeb Connected Services verze 1/2019 (dostupné mimo jiné
na wwwrscserviscz, které tvoří nedílnou součást a př ílohu této smlouvy, př i čemž
kupující potvrzuje, že se stěmito obchodními podmínkami př ed podpisem této
smlouvy řádně seznámí], rozumí jim a je jimi vázán.

ĺ-A
Petr Kostka Peter Stoklasa

Prodávající
Jednatel společnosti Jednatel společnosti

Mestské lesy
Považskú Bystricu. s.r.o.

Rubber Steel Construction
Lhotka 814
783 14 Bohuňovice
IC: 05266076. DIC: 0205266076
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