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AAA AUTO 
KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení 
(„ObchZ"), medzi 

Predávajúci: 
Spoločnosť: AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. 
IČO: 35858699 
DIČ: SK2021722505 
So sídlom: Panónska cesta 39, 85104 Bratislava 
Zápis v OR: Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3187/B 
(ďalej ako „predávajúci") 

Kupujúci 
Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o 
IČO: 31609651 DIČ: 
Sídlo: Alexandra Dubčeka, 45,965 01 Žiar nad 
Hronom 1 
Zapísaná v Obchodnom registri súdom v 
odd. vložka 
Zastúpená: 
Nar.: 
Trvalé bytom: Alexandra Dubčeka, 45, 965 01 Žiar 
nad Hronom 1 
(ďalej ako „kupujúci") 

Špecifikácia automobilu: 
Značka : Fiat 
Rok výroby/Rok uvedenia do prevádzky podľa TP:2007 
Číslo karosérie: ZFA27000064035299 
Číslo technického preukazu: SB774944 
(ďalej len „automobil") 

Model: Scudo 
EČ/RZ: BA623RJ 
Stav tachometra: 176379 
Číslo osvedčenia o registrácii: 

Kúpna cena: 

Kúpna cena za automobil bola dohodnutá vo výške 6 867,- C (slovom: =šesťtisícosemstošesťdesiatsedem= eur) 
vrátane DPH. 

Kúpna cena bola kupujúcim predávajúcemu zaplatená v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci 
podpisom na tejto zmluve potvrdzuje. 

I. - Predmet zmluvy 

Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu automobil špecifikovaný vyššie vrátane jeho súčastí, 
príslušenstva za vyššie uvedenú kúpnu cenu a kupujúci týmto automobil od predávajúceho za dohodnutou 
kúpnu cenu kupuje. 

II. - Záverečné ustanovenia 

2. 

3. 

4. 

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 a 2 ObchZ, že ich záväzkový vzťah 
založený touto zmluvou sa bude riadiť Obchodným zákonníkom. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky pri predaji vozidiel 
uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktoré podľa § 273 ObchZ podrobnejšie upravujú právne vzťahy 
medzi zmluvnými stranami. 

V prípade dotazu, podnetu alebo reklamácie odporúčame najskôr kontaktovať call centrum 
0800 100 100. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých predávajúca strana obdrží tri exempláre 
a kupujúca strana obdrží jeden exemplár. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, že s jej 
obsahom súhlasia, že je výrazom ich slobodnej a vážnej vôle a že nie je uzatváraná v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok. 

Prílohy: č. 1 Všeobecné pbchodné podmienky pri predaji vozidiel 
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zamestnanec konajúci/^a pi o^^vajut-cnu 
Meno zamestnanca: Martina Mikéczová 
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