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Předmět prodeje Cena bez DPH: Cena vč. DPH:Nový vůz Volvo

D3 Drive-E 2.0L AUT CC PLUS
019 - černá Black Stone

696 694.21 843 000.00
Verze:
Barva:

Volvo V40CCModel:

Potah: S50F - textil/T-tech Dynamic Jeans/T-Tech černá Charcoal - světlá B

Výbava na přání:
112V zásuvka v zavazadlovém prostoru 1 400.001 157.02424
1Vypínač airbagu spolujezdce 2 200.001 818.18641
1GENAM 7,0 x 16" s pneu 205/60 R16915
1Business Connect paket: 255+529+935 50 000.0041 322.31MCOP1
1Climate Comfort paket: 7+439 8 700.007 190.08MCOP3
1Winter paket: 11+871 (jen s 370) 10 500.008 677.69MCOP8
1Style paket: 19+1034 16 900.0013 966.94MCOPG

ne
ne

Hav. pojištění:
Pov. ručení:ne

nePřihlášení vozu:
Leasing:

neZáloha:

Cena před úpravou: 932 700.00

Úprava ceny:

Celkem: 932 700.00770 826.43 Kč

770 826.43

03.12.2017Jiná ujednání a doplňky Předpokládaný termín dodání:

1. Tato závazná objednávka zakládá mezi stranami (tj. Zákazníkem uvedeným na objednávce a společností Auto Cardion IČ 04156854, jako
Prodávajícím), závaznou smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která bude uzavřena v souladu s níže uvedenými podmínkami nejpozději do 30ti dnů od
posledního dne lhůty pro dodání uvedené na objednávce Vozu. Nedohodnou-li si smluvní strany písemně něco jiného, jsou jak předmět budoucí kupní
smlouvy (Vůz, jeho verze a výbava), tak jeho kupní cena specifikovány v objednávce Vozu podepsané Zákazníkem.

2. K zajištění závazku Zákazníka uzavřít na vyzvání Prodávajícího kupní smlouvu, je Zákazník povinen složit na vyzvání Prodávajícího propadnou
reservační zálohu (jistotu podle §555 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění novel), (dále jen"Záloha") ve výši 100.000.,- Kč (slovy: sto tisíc
korun českých).

3. Zákazník se zavazuje uzavřít smlouvu o koupi Vozu ve lhůtě dvou (2) týdnu ode dne, kdy k tomu bude písemně, e-mailem, faxem, telefonicky či jinak
srozumitelně vyzván Prodávajícím během doby uvedené v čl. 1 výše. Při porušení této povinnosti je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Prodávající je oprávněn jednostranně započíst Zálohu proti smluvní pokutě.

4. Nedohodnou-li si strany písemně něco jiného, považuje se kupní smlouva s výše popsaným předmětem a kupní cenou za uzavřenou, a tedy závazek
Zákazníka podle této smlouvy o smlouvě budoucí splněn, již okamžikem (i) zaplacení celé kupní ceny Vozu určené v objednávce Vozu Zákazníkem
Prodávajícímu a (ii) převzetí Vozu Zákazníkem na základě předávacího protokolu.

5. Zákazník může jednostranně zrušit závaznou objednávku Vozu (tj. odstoupit od uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí) zaplacením odstupného ve výši
100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Prodávající je oprávněn jednostranně započíst Zálohu oproti odstupnému.

6. Prodávající je oprávněn zrušit tuto objednávku písemným oznámením Zákazníkovi v případech, kdy dodání Vozu ze strany Prodávajícího brání buď
vyšší moc, případné závažné důvody ve výrobě Vozu (například ukončení výroby typu či verze, stávka apod.). V takovém případě vrátí Prodávající
Zákazníkovi do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení písemného vyrozumění o zrušení objednávky Zálohu. Záloha bude vrácena bankovním převodem na
účet uvedeným Zákazníkem v objednávce.
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Objednatel prohlašuje, že se seznámil se zněním všeobecných objednacích a záručních podmínek uvedeným na rubu tohoto listu nebo na zvláštním listu
připojeném k této objednávce a že s nimi souhlasí.

7. Tato závazná objednávka se řídí českým právem. Ustanovení o odstupném se řídí §355 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
novel.

8. Veškeré spory a nároky, které vzniknou v souvislosti s touto závaznou objednávkou, budou řešeny v rozhodčím řízením. Strany se tímto dohodly na
pravomoci a příslušnosti Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud).
Rozhodčí řízení bude vedeno v souladu s Řádem Rozhodčího soudu. Rozhodovat bude rozhodčí senát složený ze třech rozhodců. Každá strana jmenuje
jednoho rozhodce a třetí rozhodce, předseda senátu, bude jmenován společně rozhodci jmenovanými stranami. Pokud kterákoliv strana nejmenuje
rozhodce do 30ti dnů od obdržení výzvy k jmenování od druhé strany, nebo pokud se rozhodci jmenovaní stranami nerozhodnou do 30ti dnů od jejich
jmenování na osoby třetího rozhodce, příslušné(ho) rozhodce jmenuje předseda Rozhodčího soudu v souladu s Řádem Rozhodčího soudu. Rozhodčí
řízení se bude konat v České republice, v Praze. Jazykem řízení bude čeština. Rozhodčí nález vydaný senátem bude pro strany konečný a závazný.

9. Jakékoliv změny nebo dodatky této závazné objednávky musí být provedeny písemně a potvrzeny oběma stranami. 

Zákazník prohlašuje, že obdržel a je mu známé platné znění Obchodních podmínek pro podávání závazných objednávek a souhlasí, aby tyto podmínky
byly mezi Zákazníkem a Prodávajícím závazné v souvislosti s jeho objednávkou Vozu u Prodávajícího.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJU (využijí pouze fyzické osoby)
Já, níže podepsaný tímto dávám souhlas , abych byl obesílán obchodními sděleními ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách  společnosti,
v platném znění a dále dávám souhlas, aby byly zpracovány mé osobní údaje dle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění (včetně telefonního čísla a
emailového spojení) za účelem vytvoření databáze (její součásti) klientů Auto Cardion s.r.o. a dále za účelem, abych mohl obdržet technické informace o
svém voze zn. VOLVO a obecně o produktech a službách této značky, o svolávacích akcích do servisu, o nabídce na servis vozů a náhradních dílů,
nabídkách pro nové a ojeté vozy, nabídkách na financování a pojištění vozů, nabídky na prodloužené záruky, asistenční služby, servisní balíčky oprav a
prohlídek vozů, nabídky na autopříslušenství, software , servisní a jiné služby. Dále souhlasím, že mé osobní údaje mohou být ke shora uvedenému účelu
(obchodnímu) poskytnuty dle § 5 zákona č. 121/2000 Sb jinému správci. Jsem si vědom (a) toho, že mohu souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením
o odvolání souhlasu adresovaným Prodávajícímu. Souhlas je poskytnut na dobu do jeho odvolání.

 Datum: ___________________________________________          

Jméno zákazníka: __________________________________           

Podpis zákazníka:___________________________________     

Datum: ________________________________________________

Obchodník za Auto Cardion s.r.o. ___________________________

______________________________________________________
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Brně 04.08.2017V(e): Dne:

Sedláčková Petra AUTO CARDION s. r. o.

Za dodavatele Za objednatele


