
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA
Na vozidlo Citroen JUMPER vyklápač -  1 ks



KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA

I. Zmluvné strany

Kupujúci: Komunálne služby Mesta Ružomberok, príspevková organizácia
Nám. A. Hlinku 1,034 01 Ružomberok
v zastúpení : Ing. Jozef Bašary, riaditeľ príspevkovej organizácie, 
IČO: 521 130 43 
DIČ:212090369

Predávajúci: UNICAR,s.r.o.
1 .mája 68/1848 031 01 Liptovský Mikuláš
Zapísaná v o.r.okr.Súd Žilina odd.: Sa, vl.č. 13945/L
v zastúpení Peter Brtáň, konateľ/majiteľ spoločnosti
IČO:36409022
DIČ:2020128330
IČDPH:SK2020128330

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodanie osobných vozidiel Citroen Jumper vyklápač- 1 ks, 
podľa priloženej cenovej ponuky č. UNIKCN20453/1.

III. Cena

Celková cena vozidiel: 29 340,00 EUR vrátane 20% DPH
Cena bez DPH je: 24 450,00 EUR
Pričom 20% DPH je: 4 890,00 EUR

2



IV. Termín a dodanie tovaru

Termín dodania vozidiel Citroen, bude do 90 dní od podpísania zmluvy.

V. Platobné podmienky

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho poskytnutie preddavku resp. zálohy.
Úhrada sa uskutoční po prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry, ktorej 
súčasťou bude dodací list a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru, ktorý 
bude potvrdený zmluvnými stranami.
Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry, po odovzdaní a prevzatí tovaru. 
Úhrada sa uskutoční bankovým prevodom na účet predávajúceho. Faktúra musí 
spĺňať náležitosti daňového dokladu.

VI. Miesto plnenia

Predmet obstarávania sa bude odovzdávať kupujúcemu v Liptovskom Mikuláši, vo 
firme UNICAR.s.r.o., predaj vozidiel zn. Citroen, ak nebude dohovorené inak. 
Predávajúci odovzdá kupujúcemu spolu s vozidlom nasledujúce doklady:

-Preberací protokol 
-Faktúru
-Návod na obsluhu 
-Záručnú a servisnú knižku

Platný technický preukaz bude odovzdaný na základe podpísaného preberacieho 
protokolu oboma stranami a pripísaním 100% úhrady za automobil na účet 
predávajúceho.

VII. Servisné podmienky

Záručný a pozáručný servis, predávajúci poskytne kupujúcemu na požiadanie 
v Liptovskom Mikuláši v servise Citroen. Servisný interval u tohto vozidla je 20 000 
km.
Cena normohodiny je stanovená na 33 EUR vrátane 20% DPH. Pričom cena bez 
DPH je 27,5 EUR a 20% DPH je 5,5 EUR.
Kúpna cena za náhradné diely je stanovená na základe platného cenníka Citroén- 
Slovakia s.r.o. Bratislava.
Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude účtovaná podľa platných smerníc ku dňu 
fakturácie.
Kupujúci si môže zabezpečovať pozáručný servis aj u iných dodávateľov, pokiaľ bude 
pre neho výhodnejší.

o
J

i



V prípade poruchy vozidla v rámci záruky je možné využiť asistenčnú službu 
CITROËN ASSISTANCE, ktorá je poskytovaná zdarma počas trvania záruky.

VIII. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú stanovené podľa výrobcu zn. Citroen, t.j. 24 mesiacov bez 
obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Záruka na prehrdzavenie karosérie je pre osobné vozidlá 12 rokov a úžitkové 6 rokov 
a na farbu karosérie 3 roky pre osobné a 2 roky pre úžitkové.

IX. Všeobecné podmienky

1. Vlastníctvo predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho a jeho 
odovzdaním a prevzatím a pripísaním 100% úhrady za automobil na účet 
predávajúceho . Túto skutočnosť potvrdia zmluvné strany v protokole o odovzdaní 
a prevzatí.

2. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich 
neriešia pokutami ale vzájomnou dohodou.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží po 
jednom.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami 
s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúceho do kategórie povinná osoba v súlade s § 
2 podľa Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby 
alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47 a Zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

5. Zmluva sa riadi právnymi predpismi podľa obchodného zákonníka č.513/1991.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho je tento povinný uhradiť 
predávajúcemu preukázateľnú škodu na základe dohody, ktorú potvrdia písomne.

7. Odmietnutie dodávky predmetu obstarávania pri splnení podmienok kúpno
predajnej zmluvy nie je možné žiadnou zo zmluvných strán.

8. V prípade komplikácií na strane výrobcu vozidla, alebo dodávateľa nadstavby je 
garantovaný termín dodania vozidla do 31.12.2020.Termín dodania do 31.12.2020, 
nieje dôvodom na odstúpenie kupujúceho od prevzatia vozidla a kupujúci je povinný 
uhradiť vozidlo v plnej výške na účet predávajúceho.
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