
Prohlášení prodávajícího 

vázáno na právo kupujícího odstoupit od smlouvy na nákup vozidla v souladu s § 2106 zákona č.89/2012 Sb., 

občanský zákoník 

citace zákona: 

"      § 2106 

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo  

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

d) odstoupit od smlouvy " 

Prodávající prohlašuje, že pokud je alespoň jeden z níže uvedených údajů nepravdivý, lze považovat toto 

jednání za naplnění skutkové podstaty § 2099 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. že věc je vadná a 

kupující má právo na odstoupení od smlouvy, toto prohlášení vydává prodávající bez časového omezení  

 Prodávající:                     D1 CARS s.r.o                  

 Bydliště / Sídlo:                         Střítež 149, 674 01 Třebíč      

 Rodné číslo / IČO:  28274806 

 Vozidlo:   Ford Grand C-Max 1.6 TDCi  

 Číslo karoserie (VIN):  WF000000000000000 

 Stav tachometru:  111.111 km 

 

1) Prohlášení o stavu najetých kilometrů 

Prodávající prohlašuje, že stav tachometru výše uvedeného vozidla je v souladu se skutečným stavem najetých  

kilometrů (s odchylkou 3.000 km) 

2) Prohlášení o vlastnictví 

Prodávající prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem výše uvedeného vozidla, že na vozidle neváznou 

žádné právní vady, vůz není v exekuci, nepodléhá do správy insolvenčního ani konkurzního správce. 

3) Prohlášení o nákupu vozidla 

Prodávající prohlašuje, že nákup výše uvedeného vozidla pochází přímo od vlastníka evidovaného v technickém 

průkazu nebo od leasingové nebo úvěrové společnosti, která má zákonné právo s výše uvedeným vozidlem 

nakládat.  

4) Prohlášení o splnění zákonné povinnosti odvodu DPH 

Prodávající prohlašuje, že splní svoji zákonnou povinnost v souladu se zákonem o DPH, což znamená, že při 

prodeji výše uvedeného vozu vykáže a odvede DPH do státního rozpočtu.  

Prodávající prohlašuje, že původní nákup vozu nepochází od osob tzv. "nespolehlivého plátce DPH" ani od 

společností a osob, o kterých věděl nebo vědět mohl, že svoje daňové povinnosti neplní. 

5) Prohlášení, že vůz nepochází z trestné činnosti  

Prodávající prohlašuje, že výše uvedené vozidlo nepochází z trestné činnosti, není vedeno jako odcizené v 

databázi odcizených vozidel v České republice ani v zahraničí. 

 

Místo a datum vystavení prohlášení:     

Velké Meziříčí dne X.X.2016  

        Marek Hamža, jednatel společnosti 
   

                                                                                                              Podpis prodávajícího        


