SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÝBĚRU A NÁKUPU VOZIDLA
Jméno a příjmení: ________________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________________________________
RČ: ___________________________________________________________________________________
(dále jen „zájemce“)
a
FROPS CZECH s.r.o., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, IČO 06415555 DIČ CZ06415555, kterou zastupuje jednatel
Filip Rakovan
(dále jen „zprostředkovatel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, za podmínek dále dohodnutých tuto smlouvu o zprostředkování podle ustanovení
§ 2445 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
I. Prohlášení zájemce
Zájemce tímto prohlašuje, že u zprostředkovatele objednal vyhledání ojetého vozidla značky Porsche (dále
„vozidlo“) a realizaci přednákupních prověření a ponákupních procesů spojených s přihlášení vozidla na registru
vozidel. Vozidlo bylo specifikované ústně při telefonickém rozhovoru a písemně, včetně dalších služeb, v online
formuláři na internetové adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4kn0qQ5Q5jZIOWZNNB_YX5MkwtDzKQmbKgFpQOcHhqEI0Q/viewform?usp=sf_link.
1. Zprostředkování zahrnuje tyto jednotlivé služby:
1*
Konzultace a komunikace s prodávajícím
Vyhledávání vozidla ve veřejných i neveřejných zdrojích ojetých automobilů
Analýza nabídek nalezených zprostředkovatelem i zaslaných zájemcem
Jednání s prodávajícími nabízených vozidel, telefonická a emailová komunikace
Jednání o podmínkách prověření automobilu
Jednání o ceně (na základě prohlídky vozidla)
2. Prověření, transport a převod
1*
Fyzická prohlídka vozidla (kontrola technického stavu, diagnostika, kontrola na zvedáku, testovací jízda)
1
Kontrola Cebia
1
Kontrola Carvertical
1
Zajištění uhrazení zálohy v hotovosti u prodávajícího a zajištění doplatku kupní ceny
1
Zajištění převozu vozidla od prodávajícího do provozovny Servis Porška s.r.o.
1
Zajištění evidenční/dovozové kontroly na STK
1
Zajištění převodu na Registru vozidel
*Zaškrtněte „x“ u požadovaných položek

II. Předmět smlouvy
1.
Touto smlouvou se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje možnost uzavřít kupní smlouvu na
nákup automobilu se třetí stranou, včetně přednákupního prověření, vyhledání vozidla, konzultací ohledně výběru
vozidla a dalších služeb specifikovaných v této smlouvě, a zájemce se zavazuje zaplatit za to zprostředkovateli
úplatu (dále v této smlouvě specifikovanou jako „provize“).
2.
Zájemce se zavazuje sdělovat zprostředkovateli včas všechny skutečnosti a předkládat listiny, potřebné k
řádnému plnění této smlouvy zprostředkovatelem, zejm. plné moci, kopie osobních dokladů, výpisy z obchodního
rejstříku a další.
3.

Zprostředkovatel je oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby či je k tomu použít.

4.

Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost.

III.
1.

Podmínky prodeje a další související podmínky
Zájemce a zprostředkovatel se dohodli na následujících podmínkách
a) zprostředkovatel od okamžiku uzavřené této smlouvu začne aktivně vyhledávat předmětné vozidlo
b) zprostředkovatel bude průběžně informovat zájemce o stavu procesu, a to buď jednou týdně anebo
častěji s ohledem na aktuální vývoj situace
c) zprostředkovatel uzavře po odsouhlasení ceny v zastoupení zájemce kupní smlouvu na vozidlo
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d)
2.

kupní cena vozidla bude odsouhlasena zájemcem

Výše uvedené podmínky není zájemce oprávněn měnit bez souhlasu zprostředkovatele a naopak

3.
Zájemce a zprostředkovatel se mohou dohodnout na tom, že zájemce udělí zprostředkovateli plnou moc
k tomu, aby za něj podepsal znění kupní smlouvy a zastoupil jej při předání vozidla a jeho přehlášení na
kupujícího.
IV. Provize zprostředkovatele
1.
Úplata za činnost zprostředkovatele podle této smlouvy (provize) je stanovena dohodou smluvních stran
vícesložkově, přičemž těmito složkami jsou:
a)

částka odpovídající hodinové sazbě 1.500 Kč/h za služby definovanými v odstavci I. 1. této smlouvy.
Sazba je účtována po minutách, měřena dle telefonických výpisů a prostřednictvím časoměrné
aplikace Clocify. Vyrovnání probíhá jednou měsíčně na základě fakturace, převodem na účet
zprostředkovatele.

b)

částka za fyzické prověření vozidla na místě, a to je 10.000 Kč za prověření v Praze a 15.000 Kč za
prověření v ČR a zahraničí v rámci EU, popř. Švýcarska a dalších evropských států nespadajících do
EU při cestě do 700 km/jednodenní. A náklady na cestu za fyzickým prověření, s cenou 5 Kč/km plus
mýtné, dálniční poplatky trajekty atd. Délka cesty je určena výpisem dle navigace či aplikace google
maps z Prahy, Údolní 212/1, Praha 4 na místo prověrky a zpět. Vyrovnání probíhá na základě
fakturace, předem před výjezdem, převodem na účet zprostředkovatele.

c)

částka za zprostředkování výpisu Cebia 500 Kč

d)

částka za zprostředkování výpisu Carvertical 550 Kč

e)

částka na úhradu transportu z místa prodeje do provozovny Servis Porška s.r.o. s cenou 15 Kč/km.
Délka cesty je určena výpisem dle navigace či aplikace google maps z Prahy, Údolní 212/1, Praha 4
na místo prověrky a zpět. Vyrovnání probíhá na základě fakturace, předem před výjezdem, převodem
na účet zprostředkovatele.

f)

částka na zprostředkování evidenční kontroly 2.500 Kč při převodu v rámci ČR či 4.000 Kč dovozové
kontroly při dovozu ze zahraničí na STK

g)

částka na zprostředkování převodu na Registru vozidel 2.500

2.
Nárok na provizi definovanou v bodě IV. 1. a) vzniká zprostředkovateli uzavřením této smlouvy o
zprostředkování. Nárok na provizi definovanou v bodech IV. 1. b) až g) vzniká zprostředkovateli na základě
realizace jednotlivých služeb – tyto mohou být realizované jednou či opakovaně.
3.

Veškeré ceny v této smlouvě jsou uvedeny bez DPH, zprostředkovatel je plátce DPH.

V. Trvání a ukončení smlouvy
1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2.
Důvodem k okamžitému ukončení smlouvy je splnění veškerých závazků a služeb, realizace nákupního
procesu a předání vozidla zájemci.
3.
Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez udání důvodu s pětidenní lhůtou.
VI. Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá, ze smluvních stran.

2.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně případných příloh řádně přečetly a že odpovídá jejich
vůli, což stvrzují svým podpisem.
V ___________ dne _____________
Zájemce:

Stránka 2 z 2

Zprostředkovatel

