Rakovnická obchodní společnost, s.r.o.
sídlo: Praha 6 , Radčina 522/14, 161 00
IČ: 028 06 801
spol. zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 224110
zastoupená ……….
(dále jen jako „prodávající“ na straně jedné)

a
Firma/jméno:
Sídlo/adresa:
IČ/rodné číslo:
spol. zapsaná v obch. rejstříku u ……. soudu v ………..,
oddíl ….., vložka
zastoupená ……………..
(dále jen jako „zájemce“ na straně druhé)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rezervační smlouvu:
1.
Zájemce prohlašuje, že má zájem uzavřít s prodávajícím smlouvu o koupi použitého motorového vozidla, které je podrobně
specifikováno na internetových stránkách prodávajícího na www.autoplace.cz, a s jehož vzhledem, výbavou a základními parametry se
zájemce předem seznámil (dále jako „vozidlo“).
evidenční číslo vozidla:

země původu:

VIN:

tachometr:

do provozu:

2.
Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy zajistit dovoz vozidla do ČR a veškeré administrativní úkony související
s dovozem vozidla (pokud vybrané vozidlo ještě není dovezeno), zajistit předprodejní kontrolu vozidla a dopravit vozidlo na zájemcem
vybrané prodejní místo a ve sjednané lhůtě vyzvat zájemce k prohlídce vozidla a následně k uzavření kupní smlouvy. Zájemce se zavazuje
ve lhůtě a za níže uvedených podmínek uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu a vozidlo převzít návrh znění kupní smlouvy a všeobecných
obchodních podmínek je uveden na internetových stránkách www.autoplace.cz. Zájemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že ke dni
uzavření této smlouvy se řádně seznámil a souhlasí s textem kupní smlouvy a všeobecných obchodních podmínek. Tato rezervace je
závazná.
3.
Zájemcem požadované prodejní místo je ……………………………….. Sjednaný termín pro přistavení vozidla je
………………………, sjednaný termín pro fyzickou prohlídku vozidla zájemcem je ................. Termíny uvedené v tomto odstavci
smlouvy je prodávající oprávněn ze závažných důvodů prodloužit, a to i opakovaně, zejména v souvislosti s případným zpožděným
dovozem vozidla do ČR, prováděním předprodejního servisu, atp. O prodloužení termínů, resp. o stanovení nových termínů, vyrozumí
prodávající zájemce bez zbytečného odkladu (telefonicky, e-mail), nejpozději však 3 dny přede dnem sjednaným pro fyzickou prohlídku
vozidla zájemcem. Dojde-li z důvodů na straně prodávajícího k prodloužení termínů dle tohoto odstavce smlouvy o více než 30
kalendářních dnů, je zájemce oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat po prodávajícím vrácení složené zálohy.
4.
Zájemce se zavazuje složit zálohu ve výši nejméně 10 % z prodejní ceny vozidla, tj. ve výši……………….,- Kč, na kupní cenu
vozidla, a to v hotovosti současně s podpisem této smlouvy, nebo převodem na účet prodávajícího, č. ú. ……………………………, VS:
…………………., nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5.
Po fyzické prohlídce vozidla zájemcem, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím v písemné výzvě doručené zájemci, nejpozději však
do 14 dnů od výše specifikovaného termínu pro fyzickou prohlídku vozidla zájemcem, se zájemce zavazuje dostavit se do sjednaného
prodejního místa a uzavřít kupní smlouvu o koupi vozidla. Prodávající je oprávněn na základě žádosti zájemce rozhodnout o prodloužení
lhůty pro uzavření kupní smlouvy o 14 dnů za podmínky, že zájemce složil další zálohu na kupní cenu vozidla ve výši nejméně dalších 10
% z prodejní ceny vozidla, tj. ve výši .............. ,- Kč. Pokud je rezervační smlouva uzavřena před fyzickou prohlídkou vozidla, je zájemce
oprávněn uzavření kupní smlouvy odmítnout v případě, že vozidlo neodpovídá předem uvedené specifikaci nebo jestliže jsou na vozidle
zjištěny vady (s výjimkou zanedbatelných poškození vyplývajících z běžného používání vozidla).
6.
Jestliže zájemce nesplní závazek uzavřít předmětnou kupní smlouvu dle předchozího bodu ve výše uvedeném termínu, zavazuje
se bezodkladně uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složených záloh Strany se pro tento případ dohodly, že zájemcem složené
zálohy se započtou na smluvní pokutu.
7.
Prodávající je oprávněn zrušit rezervaci a informovat o tom písemně zájemce v případě, že vozidlo neprojde předprodejní
kontrolou, tj. jsou zjištěny právní či faktické vady vozidla, o nichž prodávající nevěděl a vyšly najevo až po uzavření této smlouvy.
V takovém případě prodávající vrátí zájemci složenou zálohu v plné výši, a to bankovním převodem do 3 pracovních dnů ode dne
vyrozumění zájemce o zrušení rezervace na účet zájemce, č.ú. ……………………..
8.
Smluvní strany sjednávají výslovně jako rozvazovací podmínku, že nebude-li záloha dle bodu 4. této smlouvy ve sjednané lhůtě
připsána na účet prodávajícího, účinnost této smlouvy zaniká okamžikem marného uplynutí lhůty k placení. Smluvní strany si tuto smlouvu
přečetly a prosty omylu ji uzavírají.
9.
Tato smlouva může být uzavřena i konkludentně tak, že zájemce po předběžném telefonickém projednání obdrží od prodávajícího
e-mailem návrh této smlouvy včetně platebních pokynů k úhradě zálohy a na základě tohoto návrhu uhradí zálohu. Uhrazení zálohy se
považuje za konkludentní projev vůle, kterým zájemce potvrzuje, že se seznámil s návrhem rezervační smlouvy a bez výhrad tento návrh

akceptuje. Zaplacením ceny registrace se rozumí připsání příslušné částky na účet prodávajícího a tímto okamžikem dochází k uzavření
smlouvy.

V ………………… dne ……………

………………………………………….
Rakovnická obchodní společnost, s.r.o

……………………………………….
zájemce

