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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
UZAVŘENÁ MEZI
LeasePlan Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 13, Bucharova 1423, 158 00, IČO: 63 67 10 69, DIČ: CZ63671069, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37940, č. bankovního spojení 1800442063/0300.
Společnost zastupuje Zdeněk Horák na základě plné moci (dále jen "Prodávající");
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(Prodávající a Kupující též společně jako „Smluvní strany“).

1.

PREAMBULE

1.1. Prodávající je poskytovatelem operativního leasingu motorových vozidel.
1.2. Kupující je podnikatelem, který se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá převážně nákupem a prodejem použitých vozidel
a za tímto účelem provozuje autobazar. Vzhledem ke své podnikatelské činnosti je Kupující odborníkem v oblasti prodeje
použitých vozidel, který je schopen provést prohlídku použitého vozidla s dostatečnou odbornou péčí a který je schopen jakost,
technický stav a provedení použitého vozidla náležitě posoudit a následně koncového kupujícího dostatečně informovat, a to i o
vadách použitého vozidla, jejichž výskyt lze na použitém vozidle rozumně předpokládat vzhledem k opotřebení použitého vozidla
způsobeného obvyklým užíváním.
1.3. Obě Smluvní strany mají zájem na vzájemné obchodní spolupráce při koupi použitých motorových vozidel ve vlastnictví
Prodávajícího po skončení operativního leasingu těchto vozidel (dále jen "Vozidlo" nebo "Vozidla"). Za tímto účelem proto
uzavírají tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen "RKS"), na jejímž základě budou následně níže popsaným způsobem uzavírány
jednotlivé kupní smlouvy o koupi konkrétního Vozidla (dále jen "dílčí KS").
1.4. Předmětem koupě na základě RKS jsou Vozidla ve vlastnictví Prodávajícího, u nichž byl ukončen leasingový vztah s leasingovým
nájemcem.
2.

Předmět smlouvy

2.1. Prodávající nabízí Vozidla ze svého vlastnictví ke koupi prostřednictvím elektronického systému prodeje použitých vozidel
provozovaného na internetové stránce Prodávajícího (dále jen "Internetová aukce"). Vstup do Internetové aukce je přístupný
na stránce https://leaseplanauctions.com (dále jen "Internetová stránka“. Prodávající po uzavření RKS Kupujícímu za účelem
možnosti Kupujícího účastnit se Internetové aukce Kupujícímu přidělí jedinečné elektronické přístupové informace (uživatelské
jméno a heslo), na základě kterých se bude výlučně Kupující moci účastnit Internetové aukce a Prodávajícímu předkládat
svoje nabídky na koupi Vozidel, jejichž nabídku Prodávající Kupujícímu v Internetové aukci zpřístupní (dále jen "Elektronický
kód"). Kupující výslovně prohlašuje, že byl Prodávajícím informován o tom, že technické podmínky a pravidla používání
Internetové aukce jsou podrobně popsány na Internetové stránce a že se s nimi seznámil před podpisem RKS. Jejich aktuální
znění je Kupujícímu kdykoliv přístupné na Internetové stránce. Prodávající si vyhrazuje právo změnit adresu a strukturu
Internetové stránky, o případné změně bude Prodávající Kupujícího s dostačeným předstihem informovat. Kupující při každém
vstupu do Internetové aukce vložením Elektronického kódu potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním uživatelského
manuálu pro Internetovou aukci a podmínkami vzájemné spolupráce uveřejněnými v okamžiku vstupu do Internetové aukce na
Internetové stránce.
2.2. Kupující se zavazuje Prodávajícímu při uzavření dílčí KS zaplatit servisní poplatek představující veškeré náklady Prodávajícího
vynaložené v souvislosti se zajištěním prodeje Vozidla, a to v každém jednotlivém případě uskutečněného prodeje Vozidla (dále
jen "servisní poplatek"), a to vždy ve výši uvedené na Internetové stránce ke dni, ve kterém Kupující v Internetové aukci u
jednotlivého Vozidla uvede, za jakou kupní cenu by měl zájem Vozidlo od Prodávajícího koupit podle čl. 2.3. této RKS. Kupující

Stran
/4
Stranaa 11/4

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Verze NOZ 1.0-2021_nový autobazar

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

uvedením kupní ceny v Internetové aukci u příslušného Vozidla potvrzuje, že souhlasí tím, že v případě uzavření dílčí KS o koupi
jednotlivého Vozidla Prodávajícímu zaplatí servisní poplatek.
V případě zájmu o koupi nabízeného Vozidla Kupující Prodávajícímu v Internetové aukci uvede kupní cenu, za kterou má zájem
o koupi Vozidla. Nabídka Kupujícího na koupi Vozidla je pro Kupujícího závazná a neodvolatelná po dobu 10 dnů od doručení
nabídky Prodávajícímu, neuvede-li Kupující v nabídce v konkrétním případě delší dobu závaznosti a neodvolatelnosti nabídky.
V případě, že Prodávající nabídku Kupujícího vyhodnotí jako nejvýhodnější, Prodávající zašle Kupujícímu proforma fakturu, jejíž
zaslání se podle výslovné dohody Prodávajícího a Kupujícího vždy považuje za odvolatelnou nabídku k uzavření dílčí KS a
výzvu k zaplacení zálohy na kupní cenu a servisního poplatku. Nabídka na uzavření dílčí KS je odvolatelná ve lhůtě určené
Prodávajícím pro její přijetí, kterou se rozumí doba splatnosti proforma faktury. Prodávající je oprávněn nabídku na uzavření dílčí
KS odvolat a zaslanou proforma fakturu zrušit, pokud tak učiní ve lhůtě pro její přijetí, resp. dříve, než bude na bankovní účet
Prodávajícího připsána celá záloha na kupní cenu a servisní poplatek.
Prodávající a Kupující uzavřou jednotlivou dílčí KS o koupi konkrétního Vozidla okamžikem zaplacení zálohy na kupní cenu a
servisního poplatku podle vystavené proforma faktury. Za okamžik zaplacení kupní ceny a servisního poplatku se považuje
okamžik připsání celé zálohy na kupní cenu a servisního poplatku na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající po uzavření
jednotlivé dílčí KS vždy neprodleně vystaví a Kupujícímu doručí daňový doklad - fakturu, kterou vyúčtuje kupní cenu Vozidla a
servisní poplatek. I když Kupující uhradí zálohu na kupní cenu a servisní poplatek opožděně, může Prodávající Kupujícímu
oznámit, že zaplacení finančních prostředků považuje za včasné a že došlo k uzavření dílčí KS okamžikem připsání finančních
prostředků na bankovní účet Prodávajícího, jinak finanční prostředky vrátí zpět Kupujícímu.
Prodávající a Kupující se dohodli tak, že vlastnické právo k Vozidlu na Kupujícího přechází vždy okamžikem uzavření jednotlivé
dílčí KS. Nebezpečí škody na Vozidle na Kupujícího přechází okamžikem odevzdání Vozidla Prodávajícím Kupujícímu. Týž
následek má, nepřevezme-li Kupující Vozidlo, ačkoliv Prodávající Kupujícímu umožní s Vozidlem nakládat podle ust. 3.3. RKS.
Před odevzdáním Vozidla podle čl. 3. RKS Kupující nese nebezpečí škody na Vozidle také v době, kdy si Kupující, resp. jím
zplnomocněná osoba, Vozidlo krátkodobě převezme od Prodávajícího za účelem plnění dílčí KS, zejména za účelem zajištění
evidenční kontroly nezbytné pro vyřízení změny zápisu vlastníka Vozidla v registru silničních vozidel.
Smluvní strany se výslovně dohodly tak, že Prodávající je oprávněn, a to i bez udání důvodu, kdykoliv Vozidlo či Vozidla vyřadit
z Internetové aukce a odmítnout zájem Kupujícího na koupi konkrétního Vozidla či Vozidel projevený v Internetové aukci, pokud
již Kupující na základě nabídky Prodávajícího na uzavření dílčí KS nezaplatil zálohu na kupní cenu a servisní poplatek.
Odevzdání Vozidla

3.1. Prodávající Kupujícímu za účelem odevzdání Vozidla neprodleně po uzavření jednotlivé dílčí KS doručí e-mailovou zprávu
"Zplnomocnění k vyzvednutí vozidla", která bude vždy obsahovat jedinečný bezpečností kód pro převzetí Vozidla Kupujícím a
místo odevzdání Vozidla.
3.2. Prodávající každé prodané Vozidlo odevzdá Kupujícímu na odstavné ploše Prodávajícího uvedené na Internetové stránce
Prodávajícího (dále jen "odstavná plocha").
3.3. Kupující se zavazuje Vozidlo vždy převzít v příslušné pracovní dny nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení
e-mailové zprávy podle čl. 3.1. RKS. Za účelem dohody o době převzetí Vozidla Kupující kontaktuje obsluhu odstavné plochy
Prodávajícího na kontaktních telefonních číslech uvedených na webových stránkách Prodávajícího. V případě, že Kupující
Vozidlo od Prodávajícího v uvedené době nepřevezme a Kupující oprávněně neodmítne převzít Vozidlo podle čl. 5.3. RKS, je
Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu parkovného ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý
započatý den prodlení s převzetím Vozidla a Kupující ho Prodávajícímu zavazuje zaplatit.
4.

Doba trvání RKS

4.1. RKS se uzavírá na dobu neurčitou.
4.2. Každá Smluvní strana je oprávněna RKS vypovědět i bez udání důvodu. Smluvní strany nesjednávají výpovědní dobu. Závazky
vyplývající z RKS zanikají účinností výpovědi, která nastává okamžikem doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
4.3. V případě zániku závazků z RKS Prodávající Kupujícímu zruší ke dni účinnosti výpovědi RKS přístup do Internetové aukce
Prodávajícího.
5.

Ostatní ustanovení

5.1. Jakost, provedení a technický stav Vozidla, které Prodávající nabízí v Internetové aukci ke koupi, je vždy popsán v nabídce
koupě, která je Kupujícímu zpřístupněna v Internetové aukci, a to včetně popisu případných poškození a vad Vozidla. Tento
popis Vozidla se považuje za popis předmětu koupě při uzavření dílčí KS. Případné poškození, vady či nedostatky budou v tomto
popisu označeny buď svými příčinami, nebo příznaky (projevy). Oba tyto způsoby popisu poškození či vad Vozidla Prodávající
a Kupující považují za rovnocenné a dostatečné pro informovanost Kupujícího o stavu Vozidla v okamžiku koupě Kupujícím.
5.2. Kupující má právo provést před uzavřením dílčí KS prohlídku Vozidla s obvyklou péčí způsobem, který považuje za vhodný,
přiměřený a dostatečný, a to ještě před projevením zájmu o koupi Vozidla v Internetové aukci. Při této prohlídce se Kupující
zaměří na prověření a zkoumání poškození a vad Vozidla popsaných v nabídce na koupi Vozidla v Internetové aukci, a to
především s ohledem na jejich možné příčiny, vliv na prodejnost Vozidla, dopad na náklady na opravu Vozidla atd. Prodávající
Kupujícímu takovou prohlídku Vozidla na jeho žádost umožní na odstavné ploše. Jestliže Kupující nevyužije při uzavření dílčí
KS možnost provést popsanou prohlídku Vozidla nebo prohlídku Vozidla neprovede s vynaložením obvyklé pozornosti, Kupující
nemá práva z vad Vozidla, které Prodávající popsal v nabídce na koupi Vozidla zpřístupněné v Internetové aukci.
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5.3. Kupující nemá práva z vad Vozidla, které nebyly Prodávajícím popsány v nabídce na koupi Vozidla zpřístupněné v Internetové
aukci a které Kupující musel poznat při odevzdání Vozidla Prodávajícím Kupujícímu v rámci prohlídky Vozidla provedené s
vynaložením obvyklé pozornosti. V případě, že Kupující při prohlídce Vozidla provedené při odevzdání Vozidla Prodávajícím
Kupujícímu zjistí vady Vozidla, na které Prodávající Kupujícího v nabídce na odkup Vozidla neupozornil, je Kupující oprávněn
odmítnout převzít Vozidlo. V případě, že Prodávající takovou vadu Vozidla neodstraní v přiměřené lhůtě nebo Kupujícímu sdělí,
že takovou vadu Vozidla neodstraní, je Kupující oprávněn od dílčí KS odstoupit a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny
Vozidla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
5.4. Kupující prohlašuje, že si je vědom toho, že předmětem koupě jsou použitá Vozidla, jejichž jakost, provedení a stav v okamžiku
koupě je vždy popsána způsobem uvedeným v čl. 5.1. a 5.2. RKS. Kupující si může stav Vozidla ověřit a vzhledem k tomu, že
je odborníkem v oblasti koupě a prodeje použitých vozidel, jsou pro něj popis jakosti, provedení a stavu Vozidla podle RKS a
možnost provedení prohlídky každého jednotlivého Vozidla postupem podle RKS dostatečné pro odborné posouzení jakosti,
provedení a vad Vozidla. Z uvedeného důvodu se proto Kupujícímu výslovně vzdává svých práv z jakýchkoliv případných vad
každého jednotlivého Vozidla, které Kupující koupí od Prodávajícího v Internetové aukci, a prohlašuje, že nebude ani v budoucnu
na Prodávajícím uplatňovat žádné nároky z případných (i tzv. skrytých) vad každého jednotlivého Vozidla koupeného od
Prodávajícího. Kupující prohlašuje, že zadáním Elektronického kódu v Internetové aukci a projevením zájmu o koupi každého
jednotlivého Vozidla v Internetové aukci a zaplacením zálohy na kupní cenu a servisního poplatku Kupující stvrzuje ve vztahu k
takovému jednotlivému Vozidlu, že se výslovně vzdává svých práv z jakýchkoliv případných vad takového jednotlivého Vozidla,
které se na Vozidle v budoucnu vyskytnou nebo projeví.
5.5. Kupující se zavazuje uzavřít ke každému Vozidlu zakoupenému od Prodávajícího zákonné pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem Vozidla platné a účinné nejméně ode dne uzavření každé jednotlivé dílčí KS.
5.6. Prodávající a Kupující si vzájemně poskytnou součinnost nezbytnou k zajištění změny registrace každého Vozidla, které Kupující
koupí od Prodávajícího, v registru silničních vozidel, zejména udělí třetí osobě plné moci k vyřízení této záležitosti, pokud se
nedohodnou jinak. Náklady na zajištění změny registrace jednotlivého koupeného Vozidla jdou vždy k tíži Kupujícího, který se
je zavazuje uhradit.
5.7. Prodávající a Kupující se výslovně dohodli tak, že se Kupující zavazuje Prodávajícímu uhradit veškeré náklady, které
Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s uložením povinnosti zaplatit pokutu nebo jinou obdobnou sankci za dopravní přestupky
spáchané řidičem Vozidla v době, kdy nebezpečí škody na Vozidle před odevzdáním Vozidla podle čl. 3. RKS nese Kupující v
souladu s čl. 2.5. RKS.
6.

Závěrečná ustanovení

6.1. Práva a povinnosti neupravená touto RKS se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).
6.2. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla 3 (slovy: třetí) pracovní den po odeslání,
byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak 15 (slovy: patnáctý) pracovní den po odeslání.
6.3. Kupující výslovně prohlašuje, že mu byly Prodávajícím při jednání o uzavření RKS sděleny takové skutkové a právní okolnosti,
o nichž Prodávající ví nebo vědět musí, na základě kterých se Kupující mohl přesvědčit o své možnosti uzavřít platnou RKS a
na základě kterých Kupujícímu byl zřejmý zájem Prodávajícího s ním RKS uzavřít.
6.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky této RKS nebyly ve smyslu ust. § 1798 a násl. NOZ určeny jednou ze
Smluvních stran nebo na základě jejích pokynů a že každá Smluvní strana měla možnost se k obsahu této RKS vyjádřit a obsah
základních podmínek této RKS ovlivnit. Smluvní strany vylučují pro právní vztahy vzniklé z a na základě této RKS právní úpravu
smluv uzavíraných adhezním způsobem obsaženou v ust. § 1799 a 1800 NOZ, zejména úpravu neplatnosti doložek uvedených
mimo vlastní text RKS, doložek pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelných a doložek pro slabší stranu bez rozumného
důvodu zvláště nevýhodných.
6.5. Kupující výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností tak podstatným způsobem, který by v právech a
povinnostech Smluvních stran založil zvlášť hrubý nepoměr znevýhodňující jednu ze Smluvních stran, zejména neúměrným
snížením hodnoty předmětu plnění.
6.6. Pokud je či se v budoucnu stane jedno nebo více ustanovení této RKS neplatným nebo ukáže-li se zdánlivým (nicotným), zůstává
tato RKS jako celek v platnosti, přičemž za neplatnou (nicotnou) bude považována pouze ta její část, které se důvod neplatnosti
(nicotnosti) přímo týká. Smluvní strany se zavazují taková ustanovení nahradit či doplnit novou smluvní úpravou, bude-li
takového ustanovení třeba, a to tak, aby byl smysl a účel této RKS při respektování vůle Smluvních stran zachován.
6.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že přijetí nabídky druhé Smluvní strany k uzavření dílčí KS jednou ze Smluvních stran s
dodatkem nebo odchylkou proti doručené nabídce se nepovažuje za akceptaci nabídky druhé Smluvní strany, přijatá nabídka s
dodatkem nebo odchylkou se vždy považuje za novou nabídku k uzavření dílčí KS. Odkáží-li Smluvní strany v nabídce nebo
akceptaci nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, nedojde k uzavření dílčí KS. K uzavření dílčí KS dojde pouze v
případě, že se Smluvní strany dohodnou na všech náležitostech dílčí KS.
6.8. Pro případ uzavření dílčí KS v jiné než písemné formě se Smluvní strany dohodly tak, že případné písemné potvrzení jedné
Smluvní strany o obsahu dílčí KS nezakládá právní domněnku obsahu uzavřené dílčí KS. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že rozhodný je vždy skutečný obsah uzavřené dílčí KS, jak vyplývá z obsahu jednání a dohody mezi Smluvními stranami.
6.9. Tato RKS nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a může být změna, upravena nebo
doplněna pouze písemnou formou na základě dohody Smluvních stran.
6.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro uzavření jakékoliv smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu,
smlouvy o přistoupení k dluhu vzniklých z této RKS a jednotlivých dílčích KS, smlouvy o postoupení smlouvy, smlouvy o
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zajišťovacím převodu práva, dohody o ukončení RKS nebo jednotlivé dílčí KS, pro prominutí dluhu vzniklého z jednotlivých
dílčích KS, pro sjednání smluvní pokuty, musí být vždy dodržena písemná forma. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové
korespondence, je bez právního významu, není-li v RKS nebo jednotlivé dílčí KS stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak.
6.11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že pro případ řešení sporů vyplývajících z této RKS a jednotlivých dílčích KS je dána
pravomoc soudů České republiky. Místně příslušným soudem I. stupně je podle dohody smluvních stran vždy obecný soud
Prodávajícího.
6.12. Tato RKS je vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) výtiscích, přičemž si každá Smluvní strana ponechá po 1 (slovy: jednom) vyhotovení.
Na důkaz souhlasu a porozumění Smluvních stran s RKS, s jejím obsahem, významem a podmínkami, osoby oprávněné podepisují
svými jmény níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto RKS.

V …………… dne …………..

V …………… dne …………..

Kupující:

Prodávající:

……………………………

……………………………

Firma

LeasePlan Česká republika,

Jméno

s.r.o.

Funkce

Zdeněk Horák
zástupce dle plné moci

……………………………
Firma
Jméno
Funkce
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