
Smlouva na dodání 1 ks nového užitkového automobilu ze skladových zásob 
uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 
Č Smlouvy 

Prodávající: 

I 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKJ{ 

Se sídlem: 
Pod Paťankou 217/1, 16041 Praha 
6 

Zastoupena: Libor Přerost 

Funkce: jednatel družstva 

Kontaktní osoba: Tomáš Kohuti č, DiS 

Funkce: 
vedoucí prodeje nových vozů zn. 
Volkswagen 

Tel.: 234 700 260/ 603 166 924 

Fax: 224312572 

I Č: 48030325 

DiČ: CZ48030325 

Zapsaná v obch. vedeném Městským soudem 
rejstříku: v Praze, oddíl Dr, vložka 797 

Bankovní spojení: 287742/0800 

It l. 1 - Obecná ustanoven! 

Č Smlouvy 

19 13 1/ 111s 101/ 1210 11 15 

Kupující: 

Česká republika -
Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem: Jankovcova 2, 17004 Praha 7 

Zastoupena: PhDr. Radek Haubert 

Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Weidenhofferová 

Funkce: vedoucí odděl ení správy majetku 

tel: 233045 274 

Fax: 233044274 

le: 49370227 

Dle: není plátce DPH 

Bankovní spojení: 30027001/0710 

Tato kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení, v němž prodávající předložil nejvhodnější nabídku. 

IČI. 2 - Předmět dodávk~ 
I. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu I ks nového užitkového automobilu umožňujíciho jeho dvojí i kombinované 

využiti, tj. sloužícího jak pro přepravu 7 osob vč. řidiče, tak pro přepravu nákladu, ale i pro přepravu osob a nákladu 
zároveň ze sériové produkce, spolu s doklady stanovenými touto smlouvou a poskytnout na automobil záruku. 

2. Technická specifikace automobilu tvoří přílohu této smlouvy. 
3. Prodávající garantuje, že automobil odpovídá požadavkům zákona Č. 56/200 1 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění pozděj ších předpisů , a vyhlášce Ministerstva dopravy Č. 34112002 Sb., 
o schvalování technické způsobi lost i a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů . 

It l. 3 - Doba a místo dodánj 
1. Automobil bude dodán do 23. 12.2015. Přesné datum předání bude oznámeno kupujícímu nejméně 2 pracovní dny 

předem . 

2. Místem dodání je sídlo kupujícího - Nejvyšší kontrolní uřad, Jankovcova 151 8/2, 17004 Praha 7. 

IČI. 4 - Kupní cen~ 
I. Kupní cena byla stanovena na základě výsledku výběrového řízení a č iní I 379752 Kč bez DPH, tj . I 669500 Kč vč. 

DPH. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady s dodávkou automobilu spojené, tj. zejména dopravu do místa dodání, 
doklady v českém jazyce a poskytnutí záruko. 

2. Kalkulace kupní ceny převzatá z nabídky prodávajícího tvoří přílohu této smlouvy. 
3. Kupní cena může být měněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajicích se DPH. 



IÓ. 5 - Platební podmínkil 
I. Kupující zaplatí za řádnou dodávku automobilu prodávaj ícímu kupni cenu na základě daňového dokladu (faktury) 

vystaveného prodávaj icím do 27. 12.20 15. Den protokolárního předání a převzetí automobilu je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění z hlediska uplatnění DPH podle zákona č. 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozděj ších předpisů. 

2. Faktura, jejíž přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí automobilu, musí obsahovat číslo smlouvy 
kupujícího a náležitosti stanovené právními předpi sy. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo 
bude-Ii obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění č i novému vystaveni. V takovém případě lhůta splatnosti 
v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti 
kupujícímu. 

Splatnost kupní cen v se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení fakturv kupujícímu. Dnem úhrady se 
rozumí den. ktervm je fakturovan á částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

Jó. 6 - Dodání automobilul 
I. Prodávající dodá kupujícímu automobil spolu s pří s lušnými doklady k automobilu. Součástí dodávky automobilu je 

jeho předvedení prodávajícím a prohlídka provedená kupujícím. O předání a převzet í automobilu bude sepsán protokol 
o předání a převzet í. 

2. Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu: 
• manuál, tj. návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce 
• servisru knížku 
• originál velkého technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytoých údajů 

ev. další průvodní doklady k automobilu v českém jazyce 
3. Kupující není povinen převz ít dílč í ani postupné a ani neúplné plnění předmětu dodávky. 

IČ!. 7 - Vlastnické právo a nebezpečí škodil 
I. Vlastnické právo k automobilu prodávanému a kupovanému na základě této smlouvy přejde z prodávajíciho na 

kupujícího úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu. 
2. Nebezpečí škody na automobilu přechází z prodávaj íciho na kupujícího protokolárním předáním a převzetím 

automobilu. 

IÓ. 8 - Odpovědnost za vadil 
I . Prodávaj ící odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a převze tí , a dále poskytuje na automobil 

záruku za j akost v následujícím rozsahu: 
• na funkčnost automobilu jako celku po dobu 24 měs íců ode dne pro tokolárního předání a převzetí automobilu, 

tzn., že automobil jako celek bude po tuto dobu bez omezení počtu uj etých kilometrů plně pojízdný a ve všech 
ohledech funkční , nebude vykazovat žádné materiálové vady, vady montáže či výrobní vady 

• na lakované části a trvanlivost laku záruku za jakost po dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí 
automobilu 

• na životnost karosérie, tj . nezkorodování karosérie záruku za jakost po dobu 120 měsíců ode dne protokolárního 
předání a převzet í automobilu. 

2. V případě, že výrobce automobilů poskytuje běžně na automobily nebo některé jejich čás ti výhodněj ší záruční 

podmínky než je uvedeno v předchozím odstavci, vztahují se na automobily tyto výhodněj ší záruční podmínky. 
Výhodnější záruč ní podmínky výrobce jsou uvedeny v příloze této smlouvy. 

3. Běh záruční doby začíná ode dne protokolárního předání a převzet í automobilu. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou kupující nemůže užívat automobil pro jeho vady. 

4. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení odpovídaj ící obvyklé provozní zátěži automobilu určenému 
k danému účelu. 

5. Kupuj ící je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zj i š tění vady oznámit vady prodávajícímu (prodávaj ící 
uvede kontaktní místo, kontaktní osoby a jejich funkce, telefonní a e-mailové spojení pro umožnění uplatnění 

reklamace). Prodávající je povinen po celou dobu záruky tyto kontaktní údaje udržovat a v případě jejich změny 

změnu oznámit kupujícímu. 
6. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevuji. Kupující má při oznámení vady právo 

urč it , jakým způsobem chce reklamaci vyřešit . Kupuj ící je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li 
vada opravitelná nebo doplněním toho, co chybí-. , Pokud není vada opravitelná, je kupující oprávněn požadovat 
dodání náhradního plnění (výměnu vadného dílu za dil bezvadný) nebo příměřenou slevu z kupní ceny nebo od 
smlouvy odstoupit . 

7. Prodávající je povinen nejpozději do tO dnů od uplatnění reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamací 
uznává č i neuznává. Pokud tak neučiní , má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. 

8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde- Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí 
být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatně ní rekla+mace kupujícím. 
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lčl. 9 - Smluvní sankc~ 
1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat automobily řádně a včas podle této smlouvy sjednávají smluvní 

strany slevu z ceny ve výši O, I % z ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním. 
2. Pokud kupující neodstraní reklamovanou vadu v tennÍnu smluvními stranami dohodnutém nebo touto smlouvou 

stanoveném do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu 100 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
vady. 

3. Smluvní pokutu vyúčtuje strana oprávněná (kupující) straně povinné (prodávajícímu) písemnou formou. 
4. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení této smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob 

výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného 

vyúčtováni. 

6. Zaplacením jakékolí smluvní pokuty dle těchto smluvních podnúnek není dotčena povinnost povinné strany, s níž je 
v prodlení, tuto splnit. 

7. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády Č. 35112013 Sb . 

. ) 
lčl. 10 - Odstoupení od smlouv~ 
I. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech: 

• Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany prodávajícího, 
kterým se rozumí prodlení prodávajícího s předáním automobilů v termínu podle smlouvy překračujícím 10 
kalendářních dní. 

• Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení povinnosti ze strany 
kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou ceny delší než 14 dní po marném uplynutí dodatečné 
lhůty k nápravě poskytnuté prodávajícím v písemném upozornění (urgenci) doručeném kupujícímu. 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé 
smluvní straně. 

IČI . II - Řešení sponil 
1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především spo lečným jednáním s cílem dosálmout dohody smírnou cestou. 
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně. 
3. Místně příslušným soudem v první instanci je soud v Praze. 

lč l. 12 - Závěrečná ustanoven j 
\. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejnerum této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích 

případných dodatků na internetových stránkách kupujícího a na profilu zadavatele. 
2. Právní vztahy touto smlouvou výs lovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, zejména občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 
4. Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany si neprodlenně písemně oznámit. Tato změna 

nevyžaduje formu dodatku této smlouvy. 
5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující ajeden prodávající. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

Přílohy: 
č. 1 - Technická specifikace automobilu vč. kalkulace kupní ceny 
č.2 - Výhodnější záruční podmínky výrobce 

V Praze dne 1 A: ,( i; "tol!J~ V Praze dne 1/ .·1z . )& "" ,-,,"~ ", ~ '~~'~'.';' u" (.4,_j l. oJ 11' i;i "<I 

kupující 
PhDr. Radek Haubert 

vrchní ředitel správní sekce 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

~-'-"- ~ "" .., 
Pod Pat,;;,;r;O';.. 21 I~,:: co Pri!ha 6 

L ( (', 
/ / 

lCO: ":'8030325 
Dll.: a~8~3Q32S 

prodávající 
Libor Přerost 
předseda 

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ 

® 
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Autodružstvo Pod babská 

Jméno: 

Sidlo: 

Cenová nabídka 

Autodružstvo Pod babská 
Pod Parankou 21711, 16000 Praha 6 

Ulitko .... 
vOly 

IČO: 48030325 

CZ48030325 

Info email: ínfo@autopodbaba.cz 

DiČ: Tel: +420234700260 

Zapsaný v DR: Praha 6 797 DRUŽSTVO 

Bankovní spojeni: Ceská Spořitelna 287742/800 

IBAN: CZ4808000000000000287742 BIC/SWIFT: GIBACZPX 

Zástupce: Kohutič Tomáš Mobil : +420 603166924 Email: kohutic(alautoPodbaba.cz 

Jméno: 

Sldlo/Bydli~tě: 

IČO/RC/č.OP: 

DiČ: 

Zástupce: 

Továml značka: 

Nejvyšší kontrolní úřad - ČR 
Jankovcova 2, 17004 Praha 7 

49370227 

Mobil: Email : 

Volkswagen 

Info email : podatelna@nku.cz 

Tel : 

Model: Akční Multivan Gen,SIX 2,OTOI 4M OSG EU6 SGMGH9Gl 

Objem motoru: 

Výkon kWIk: 

Převodovka: 

Cislo karoserie: 

I Poznámky: 

Cena vozidla 

1968 ccm 

1501204 

DG 7 -Automatická převodovka

WV2ZZZ7HZGH059770 

Cena vozídla v CZK bez 21 % DPH: 
Základní cena vozidla 

Barva vozidla lobj. kód: Modrá Starlight metalíza 13S3S 

Zvláštní výbava I obj. kód: 
3 plastové šuplíky pod trojlavicí: IOE3 

- odpadkový koš v prostoru pro cestujicí 
4 funkční klíče 180M 
Adaptivní podvozek DCC: 11 BO 

- adaptivni regulace podvozku DCC 
- s dynamickým podvozkem 

Alanm s ostrahou vnitřního prostoru: 17Al 
- houkačka 
~ senzor nakloněni vozu 
- záložni houkačka 

Bez označení typu vozu a motoru na zádi 10NM 
vozu 

Bezpečnostní šrouby proti odcizeni: 11PB 
- pouze ve spojeni s koly z lehkých slitin 

Bočni a hlavové airbagy vpředu a vzadu 14X7 
v prostoru pro cestujicí 

Boční posuvné dveře vlevo I Zl S 
- bez sklopného stolku 

Car-Net Guide and Infonm Basic: I Z99 
- smlouva na 3 roky 

Centrál ni zamykáni s dálkovým ovládáním: 14K3 
- automatické uzamčeni za jizdy 
- s možnosti odji~těnl zevnitř 

Elektrické ovládáni pravých a levých I PT 4 
bočnich posuvných dveřich se servodoviránim 

Elektricky nastavitelná sedadla: I ZNN 

Barva vozu: 
Barva potahů: 

Kód barvy: 

Cislo komise: 

Modrá Starlight metalíza 

TItanově černá 

3S3S I HT 

0317203 

1 308528,-

20210,-

767,--

992,-
1 285,-

6933,-

0,-

1064,-

10803,--

13897,"" 

O.·· 

0,-

21212,--

30 501,--



- pro řidiče a spolujezdce 
- naslavitelná ve 12 směrech a funkci memory pro sedadlo Miče 
- nejsou otočná 
- eleklricky ovládané bedemi opěrky sedadel Miče a spolujezdce 
- vyhřivaná sedadla řidiče a spolujezdce, samostatně ovládaná 

Elektricky ovládáné střešní okno s I 3JB 
žaluzii v kabině řidiče 

Kola z lehkých slítin"Springfíeld" 8Jx I Z31 Q35 
18: 
- pneumatiky 255/45 R18 103 H xl 
- středové kryty kol 
- bez rezervniho kola 
- dojezdová lepicl sada 

Komfortní osvětleni v prostoru pro 19CG 
cestujicinožném prostoru 

Light Assist: 18Gl 
- automatické přepináni mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru 

Mapové podklady - Evropa (SO karta) 17RE 
- doživolni aktualizace mapových podkladů zdarma 
- pouze ve spojeni s navigaci 

Mechanická uzávěrka diferenciálu 11Y4 
Nasáváni čistého vzduchu přes filtr 12V5 

s aktivnlm uhlím 
Navigace "Olscover Media Plus" I ZI8 

- 6, 3" barevný dotykový display 
Otevlránl zadních výklopných dveří 14E8 4Hl 

zevnilf s vnitřní páčkou : 
- elektrické odjišťováni 
- dětská pojistka výklopných a posuvných dveři v prostoru pro cestujici 

Parkpilot vpředu a vzadu + zpětná kamera 17X8 
Potahy sedadel "Alcantara" I $7N 
Prodloužená záruka importéra 16: I $Z3 

- Doba: 2+2 roky 
- Omezeni: 180000 km 

Servodovirání zadních výklopných dveří I GY1 
Servotronic: 11 N3 

- servořlzenl závislé na jízdnl rychlosti 
Sound system "Dynaudio" 19VE 

- 1 Okanálový zesilovač 
- celkový výkon 600 W 

Telefonní rozhraní Comfort s WI-Fi: 191F 
- telefonni rozhrani Comfort s Wi-Fi rozhranim 

Vodní plídavné topeni: I PW2 
- spinací hodiny 
- dálkové ovládáni 
- druhá baterie s dělícim relé (75 Ah/420 A) 

Vyhřívané čelní sklo: 14GR 
- vyhřivané čelnl sklo 

Doplňková výbava: 
Paket povinné výbavy 
Gumové koberce 
Vana do nákladového prostoru 

Cena vozidla a výbavy bez 21% DPH: 

Speciální podmínky: 

Konečná cena vozidla bez DPH: 
21% DPH: 
Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 

Praha 6, dne: 16.12.2015 

20616,--

14245,-

4478,-

3303,-

0,-

19895,--
591,-

39200,-

807,-

6166,-
0,-
0,-

3511,-
9811,-

36007,-

0,-

30031,-

10498,--

650, -
1 350, -

980, -

1 624391,

-244 639,--

1379752,-
289748,--

1 669500,-
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Sériová výbava vozu Volkswagen Akčni Mullivan Gen.SIX 2,OTDI 4M DSG EU6: 

·Side Assist": 
• asistent pro změnu jlzdního pruhu 

2 otočná sedadla v 1. radě sedadel v 
prostoru pro cestujíc!: 
- posuvná 
- sklopná 
- demontovatelná 

2. rada sedadel v prostoru pro 
cestujtef: 
- trojsedadlo se sklopným opěradlem s 
možnosti lůžkové úpravy 

" vodici drážky: 
- v prostoru pro cestujíci 
pro plynulé posouváni sedadel 

8 a irbagů v prostoru fidiče 
- bOCnf, čern i, hlavové. 
- motnost deaktivace airbagu spolujezdce 

AkustickY paket 
- čeln! sklo se speciáln! povrchovou 
ůprallOu 
- zesl1ená IzolaČl1f akustická skla: 
ve dveUch v kab ině i'idiče .. 0.1 mm, 
bočnl okna .. 1.7 mm 
- zatmavená skla v prostoru pro 
ceslUJfcl Prlvacy (prostupnost 28%) 
- vnitfnl zpětné ucátko s automatickou 
clonou 
Redukce hluku uvnitf al: o 6 dB(A). 

Asistent pro rozjezd do kopce 

Asistent rozpoznáni ůnavy 

Automatickv splnač dennrtlo svlcenf 

BlueMotion Technology: 
- Start-Stopp systém s rekuperaci 
blzdného účinku 

SOČIli posuvné dvefe vpravo 

Body pro uchyceni stfešního nosiče 

Celková hmotnost vozidla 3000 kg 

Ceská republika 

Oekoračnf liAty Interiéru ·Oan.: Silver 
Srusheď' 

- dekoračnf lemy "Black Glossr' 

Oetermálnl skla (zelená) 

Elektrické ovládáni oken ridiče a 
spolujezdce 

Emisnf norma EURO 6 
(u TOl včetné nitru pevnýCh částic OPFj 

ESP včetně brzdového asistentu, asistent 
pro rozjezd do kopce, ABS, EOS, 
ASR. MSR 
Front Assls! a adaptivní tempomat ACC: 
- adaptivnl tempomal do 210 kmih 
- zkrácen i brzdné dráhy a varováni pn 
nebezpečném sníženi odstupu 
• funkce CityBrake: nouzové brzdění 
(aktivní automaticky od 5 kmih do 
30 kmih) 
- multifunkční kožený volant a kalená 
hlavice radicl páky 

Isolix a Top Tether na sedadlech v 
prostoru pro cestujícl 

Klimatizace MCllmatronic": 
• 3·z6nová automatická klimatizace 
Climatronic 
- druhý výměni)( topení v prostoru pro 
cestujfel 
• druhý výparník 

Koberečky 'I kab ině fidiče 

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v 
pneumatikách 
- s určenlm poškozené pneumatiky 

Kožený volant a částečná výbava v kuti 

Kryty vnějších zpétných zrcátek: 
- kliky dveri lakované 'I barvě vozu 

LED diodové světlomety vpfedu I vzadu: 

• automatické nastaveni výšky světal 
• LEO diodové dennl svlcení 
• LEO diodové světlomety vpfedu 
• LEO diodové zadní Světlomety 
- ostl'ikovače světlometů s indikátorem 
hladIny náplně 

loketnl opěrky pro fid/če I spolujezdce 

Mlhové svěUomety se statickým 
plisvěcovánim do zatáčky 

Mf'žka chlad iče : 

• homl mfížka Chladlte černě lakovaná 
se tlemi chromovými fiAlami 
- spOdni dll mrrfky s chormovou U!tou 

Multifunkčni ukazatel · Premium": 
- barevný LCD dIsplejem 
• roz!rfené funkce 

Multikoliznr brzda 

Multlvan Generation SIX 

Néraznlk vozu lakovaný v ba.vě vozu 

Náradl a zvedák 

Nastaveni Česká republika 

Nástupnf schůdek - osvětlený "GENERA TION 
SIX· 
NeI<ufécké provedenl- bez popelniku 
a zapalovaOe 

Odklidaci chlazená pflhrádka s krytem: 
- uzamykatelná a osvétleM 

Odklédacl kapsa pod ptihrtdkou u 
lpolu;ezdce 

OstfikovaOe svěUometů : 

• vyhflvané trysky ostfikovačů 
- Indikátor stavu kapaUny v 
oslfikovačfch 

Paket ·CHROM": 
- chromové liAty na boelch a na zadních 
vý1(/opných dvefich 
- kryty otvoru sánl a bačof blinkry 9 
chromovým vzhledem 

Paket "Světla a výhled": 
- automatický' splnač Světlometů s funkci 
·Coming homeJLeaving home" 
• vnitml zpětné zrc.1tko s automatickou 
donou 
- dešrový senzor pro stěrače predního 
skla 

Palivové nádrt 80 I (dieseij 

Pevná; okna v prostoru pro cestujlci: 
• vzadu vlevo 

Pevná okna v prostoru pro cestujícl: 
• vzadu vpravo 

Plnohodnotné ocelové rezervnl kolo 

Podlaha s kobercovou krytinou v kab ině 

tid iče 

POdlaha s kobercovou krytinou v prostoru 
pro cestuJlcl 

Prodloužená záruka Importéra Te: 
- Doba: 2+2 roky 
- OmezenI: t80 000 km 

Slunečn í dony na bočnlch oknech v 
prostoru pro cestujlci 

Ta.!né oko vpredu a vzadu 

Tepelné izolujíci pfednl slilo 

Úchytná oka v podlaze: 
· 6 ks 

USB rozhran l a AUX-IN vstup: 
- USB rozhran l, kompatibilní i s 
IPOdIiPadliPhone 
· AUX-IN vstup UaCk) 

Vnějií zpětné zrcátko levé: 
- asférické 

vnějlí zpětné zrcátko pravé: 
• konvexnl 



Vněj~{ zrcátka: 
- elektrtcky sklopnA 
- nastavitelnA 
- vyhfrvanA 

VyhNvana sedadla ridiče a spolujezdce 

Výklopna pnhrádka pod radici pAkou 
na lahev 1.5 1 

Výtkově a sklonově nastavitelné opěrky 
h~vy 

Výškově a s!llonově nastaviterny 
ttiramenny volant s pos llovačem fizeni 

Zadní stěrač s vyhflvánlm: 
- stěrač na zadních dverJch s 
ostlikovačem 

- vyhfivání pro zado' okno 

ladn! vý'ltlopne dve!e prosklené 

Zesnená houkaeka 
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PRI LOHA t . l 

Prohlašuji tímto čestné, že níže uvedený prodávající 

AUTODRUŽSTVO POD BABSKÁ 

(družstvo) 

Praha 6, Pod Paťankou 217/1, PSČ 16041 

48030325 / CZ48030325 

odpov{dá kupuJ{c!mu - Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad, sídlem Jankovcova 2, 

Praha 7, PSČ 170 04, v souladu s platnými právními předpisy za vady nového vozidla zn. 

Volkswagen, dále VW originálnich dílO· a VW originálního příslušenství·, dodávaného s 

novým vozidlem zn. Volkswagen. 

Nad rámec odpovědnosti za vady kupujícímu výrobce VOLKSWAGEN AG poskytuje podle 

níže popsaných podmínek VW záruku na nové vozidlo zn. Volkswagen (dále jen .VW 

záruka"). 

V rámci VW záruky poskytuje výrobce VOLKSWAGEN AG následující plnéní: 

• oprava poškození zpOsobeného vadou, projeví-Ii se na nových vozidlech zn. 

Volkswagen v době 4 let (48 měsíc~) nebo do ujetí 180.000 km (co nastane dříve) od 

počátku běhu VW záruky (první 2 roky bez omezení ujetými km), 

• oprava prorezavění karoserie, projevi-II se na vozidle v době 12 let (144 měsíc~) od 

počátku běhu VW záruky. Pro rezavěním karoserie v rámCi VW záruky je výlučně 

prorezavění plechu karoserie, k němuž došlo pr~nikem rzi z vnitřní strany karoserie na 

stranu vnějŠí. 

záruční doba začíná běžet ode dne podpisu protokolu o převzetí nového vozidla zn. 

Volkswagen kupujícim. 

Oprava vozidla mOže být provedena výměnou nebo opravou vadných dílO. Vlastnikem 

vyměněných dílO se stává uchazeč, čl jiný servisní partner VW. 

Předpokladem pro plněni z VW záruky je, že všechny servisní úkony byly včas a odborně 

provedeny podle předpisO výrobce VOLKSWAGEN AG. Odborné provedení servisních 

úkonO podle předpisO výrobce VOLKSWAGEN AG musí být doloženo při uplatňování 

nárokO z VW záruky. V případě zmeškaných servisních úkonO nebo v případě servisních 

úkonO, které nebyly provedeny podle předpisO výrobce VOLKSWAGEN AG, záruční nároky 

, 



nadále trvají, pokud mOže být doloženo kupujícím, že servisní úkony zameškané nebo 

neprovedené podle předpisO výrobce VOLKSWAGEN AG nezapříčinily poškození. 

Běžné opotřebení vozidla je vyjmuto z VW záruky. Stejně tak jsou z VW záruky vyjmuty 

vady úprava technických změn, stejně Jako vady zpOsobené na novém vozidle zn. 

Volkswagen těmito úpravami a technickými změnami. To samé platí pro příslušenství, 

které nebylo namontováno a/nebo dodáno z výrobního závodu. 

Záruční nároky dále nevznikají, pokud poškození vzniklo kvBIi některé z následujících okolností: 

• nesprávné nebo nedovolené užívání, nepřiměřené zacházení (např. při 

motoristických závodech nebo při přetěžování nákladem), neodborná péče, neodborná 

údržba nebo neschválená úprava nového vozidla zn. Volkswagen, 

• nedodržení pokyn O, uvedených v Servisní knížce a v Návodu k obsluze vozidla, 

popř. dalších návodech, dodaných z výrobního závodu, 

• poškození nového vozidla zn. Volkswagen cizím zásahem nebo vnějším vlivem 

(např. nehodou, kroupami, povodní apod.), 

• namontování dílO do nového vozidla zn. Volkswagen nebo na nové vozidlo zn. 

Volkswagen, jejichž užití výrobce VOLKSWAGEN AG neschválil nebo jiná úprava 

nového vozidla zn. Volkswagen zpOsobem neschváleným výrobcem VOLKSWAGEN 

AG (např. tuning), 

• poškození nebylo neprodleně oznámeno uchazeči nebo jinému autorizovanému 

partnerovi VW nebo nebylo odborně odstraněno. 

Chybějící příčinnou souvislost prokazuje kupující. 

Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny v Servisní knížce, která je součástí každého nového 

vozu. 

Zajištění odstranění vad, na něž se vztahuje záruka: 

• uchazeč se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny 

vady, na něž se vztahuje záruka, které se na vozidle vyskytnou. Tento závazek 

zahrnuje zejména lokalizaci vady, výměnu vadných součástek, seřízení, kontrolu 

vozidla po provedené opravě a jeho odeslání zpět kupujícímu. 

Kontaktní údaje uchazeče pro nahlášení vad vozidel : 

Adresa: 

Tel: 

E-mail : 

AUTODRUŽSTVO POD BABSKÁ 

Pod Paťankou 217/1 

160 41 Praha 6 

234 700 27S / 603 166935 (p . Lubomír Burian, garanční technik zn. VW) 

burian@autoDodbaba.cz (a zároveň v kopii na kohutic@autoDodbaba .cz) 



Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté v~le a jsem si 

vědom všech následk~ plynoucích z uvedení nepravdivých údaj~. 

Toto prohlášení podepisuji jako předseda družstva AUTODRUŽS1VO PODBABSKÁ. 

Datum: 15.12.2015 

aM~.Q P99babská 
,/ . /# Pod Pafankou 217/ 1, 160 DO Praha 6 
/~ - ICO: =:lOl2S 

. ....... .... ..... . .... ....... ... ...... . .... . .,,(.".a.t=l.U . ...... 0 
Ubor Přerost 

předseda družstva AUTODRUŽS1VO PODBABSKÁ 

, 


