ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA
uzavřenápodle §2445 anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Leasing České spořitelny, a.s.
se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ 140 00, IČ 27089444
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8912,
(dále společně jen „Společnost“)
a
……………………….
bytem/ se sídlem …………………………………
narozen/ IČO ……………………………………..
(dále jen „Klient“)
PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Klient uzavřel dne…………. se Společností smlouvu o úvěru č ............................... (dále jen
„Úvěrová
smlouva“),
jejímž
předmětem
je
financování
koupě
vozidla:
……………………………….., VIN ........................... (dále jen „Vozidlo“);

(B)

Klient má povinnost uhradit Poslední navýšenou splátku Úvěrové smlouvy v souladu se
splátkovým kalendářem;

(C)

Klient má zájem o prodej Vozidla formou Společností pořádané elektronické aukce;

UZAVÍRAJÍ STRANY TUTO SMLOUVU V NÁSLEDUJÍCÍM ZNĚNÍ:
I.
Předmět smlouvy
1. Společnost se zavazuje uspořádat pro Klienta elektronickou aukci prostřednictvím vlastní
internetové aplikace na internetových stránkách https://partner.leasingcs.cz/aukce/ (dále jen
„Internetová aukce“), skrze kterou budou ze strany obchodních partnerů Společnosti
(zájemců) předkládány nabídky na koupi Vozidla.
2. Klient uhradí Společnosti níže uvedenou odměnu za činnosti spojené s nafocením Vozidla a
následné obstarání příležitosti uzavřít kupní smlouvu na Vozidlo s třetí osobou.
II.
Práva a povinnosti Klienta
1. Klient se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od data podpisu této Smlouvy si vybrat ze
seznamu spolupracujících partnerů uvedených v příloze této Smlouvy jednoho partnera a
dohodnout si s tímto partnerem termín přistavení Vozidla za účelem provedení umytí,

vyčištění a nafocení včetně slovního popisu technického stavu Klientem přistaveného Vozidla
partnerem.
2. V případě nepřistavení Vozidla ve lhůtě a dle podmínek odstavce 1. tohoto článku, bere Klient
na vědomí nemožnost Společnosti započít proces prodeje formou Internetové aukce.V
takovém případě nemůže být Společnost v prodlení se splněním své povinnosti.
3. Klient bere na vědomí skutečnost, kdy smluvním partnerem získaná fotodokumentace včetně
slovního popisu je rozhodujícím faktorem pro uspořádání Internetové aukce, že jakékoliv
následné poškození Vozidla může mít vliv na ochotu uzavřít kupní smlouvu na Vozidlo se
zájemcem za předloženou nejvyšší nabídku.
4. Ode dne sdělení nejvyšší nabídky dosažené prostřednictvím Internetové aukce Klientovi (dále
jen „Nabídka“), má Klient 14 dní na rozhodnutí, zda akceptuje Nabídkou stanovenou cenu
Vozidla. Své rozhodnutí (kladné nebo záporné) Klient sdělí nejpozději poslední den této lhůty
Společnosti, a to prokazatelným způsobem, například emailem nebo telefonicky.
5. V případě Klientova rozhodnutí akceptovat Nabídku zašle následně Společnost kontaktní údaje
zájemci, jenž tuto Nabídku předložil, s nímž se Klient zavazuje uzavřít do 5 pracovních dnů
kupní smlouvu. V kupní smlouvě bude obsažena podmínka úhrady kupní ceny zájemcem na
účet Společnosti uvedený ve splátkovém kalendáři Úvěrové smlouvy pod variabilním
symbolem Poslední navýšené splátky.
6. Neprodleně po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami zašle Klient její kopii
Společnosti, například emailem nebo doporučeným dopisem.
III.
Práva a povinnosti Společnosti
1. Společnost v termínu do 5 pracovních dnů ode dne přistavení Vozidla Klientem
spolupracujícímu partnerovi zahájí nezbytné kroky předcházející Internetové aukci, tak, aby
zahájení Internetové aukce započalo nejpozději 45 dní před datem splatnosti Poslední navýšené
splátky, za předpokladu dispozice fotodokumentace a slovního popisu technického stavu
Vozidla. Po dobu 7 dní od oficiálního spuštění Internetové aukce budou mít potenciální zájemci
možnost podávat své nabídky.
2. Společnost následující pracovní den po ukončení Internetové aukce oznámí prokazatelnou
formou (například emailem nebo telefonicky) výslednou Nabídku Klientovi s výzvouk
vyjádření se k Nabídce.
3. Společnost umožní Klientovi po dobu konání Internetové aukce pasivní náhled do Internetové
aukce pro možnost informování Klienta o jejím průběhu, a to v rozsahu určeném Společností.
4. Společnost má právo kdykoliv po dobu platnosti této Smlouvy upustit i bez udání důvodu od
pořádání Internetové aukce na Vozidlo Klienta, což neprodleně oznámí Klientovi, a Klient
s takovou podmínkou souhlasí.
IV.
Odměna
1. Společnost má nárok na odměnu ve výši 2.000,- Kč včetně DPH s tím, že v uvedené odměně
jsou již zahrnuty účelně vynaložené náklady spojené s přípravou Vozidla před prodejemvčetně
pořízení fotodokumentace a slovního popisu technického stavu a uspořádáníinternetové aukce.

2. Odměna bude splatná na základě faktury vystavené Společností s datem splatnosti shodným
s datem splatnosti Poslední navýšené splátky.
3. Klient bere na vědomí, že odměna dle této Smlouvy Společnosti náleží i v případech, kdy
z jakéhokoliv důvodu s výjimkou zavinění na straně Společnosti nedojde k uspořádání
internetové aukce nebo nedojde k podpisu kupní smlouvy mezi Klientem a zájemcems
nejvyšší nabídkou.
V.
Ostatní ujednání
1. Společnost a Klient se dohodli, že částka kupní ceny za Vozidlo bude zájemcem – kupujícím
zaslána na účet Společnosti uvedený v Úvěrové smlouvě pod variabilním symbolem Poslední
navýšené splátky dle splátkového kalendáře Úvěrové smlouvy. Tato podmínka bude obsažena
v kupní smlouvě mezi Klientem a zájemcem.
2. Neprodleně po připsání kupní ceny na účet Společnosti vyhotoví Společnost Finanční
vyrovnání. V případě, že částka kupní ceny přesáhla výši Poslední navýšené splátky, zašle
Společnost přeplatek na Klientem určený bankovní účet. Pokud částka kupní ceny nedosáhne
výše Poslední navýšené splátky, pak se Klient zavazuje tento rozdíl uhradit na účet Společnosti
pod variabilním symbolem ve lhůtě uvedené ve Finančním vyrovnání.
3. Klient souhlasí s tím, že odměna Společnosti dle článku IV. bude započtena proti na účet
Společnosti připsané kupní ceně za Vozidlo.
4. Klient dále bere na vědomí, že přechod vlastnického práva k Vozidlu v případě prodeje Vozidla
nastává vždy k datu zaplacení všech závazků Klienta z Úvěrové smlouvy, nejdříve však dnem
splatnosti Poslední navýšené splátky Úvěru dle splátkového kalendáře.
5. Klient výslovně souhlasí s tím, že po připsání kupní ceny na účet Společnosti v souladu
s ustanovením článku II. odst. 5. předá Společnost zájemci Osvědčení o registraci vozidla část
II, tzv. velký technický průkaz.
VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
2. Tato Smlouva je podepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení;
3. Smluvní strany sjednávají, že tato Smlouva zaniká splněním účelu nebo nejpozději k datu
splatnosti Poslední navýšené splátky.
4. Předčasně muže být tato Zprostředkovatelská smlouva ukončena písemnou dohodou stran,
anebo odstoupením v případě hrubého porušeni druhou smluvní stranou, zejména nesplnění
dohodnutých povinností řádně a včas.
5. Klient v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí
s tím, aby Společnost poskytla zájemci osobní údaje Klienta, v rozsahu nezbytném pro
kontaktování Klienta a uzavření kupní smlouvy.
6. Společnost nepřebírá Vozidlo do své péče a neodpovídá za jeho zajištění proti škodám, ani za
škody, které na něm po dobu ani po ukončení platnosti této Smlouvy mohou vzniknout a
neodpovídá ani za škodu, která vznikne v případě, že Klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje
ohledně stavu Vozidla.
7. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyla
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují
své vlastnoruční podpisy.

Za Leasing České spořitelny, a.s.

Klient

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Podepsáno v:

Podpis:
Jméno:
Podepsáno v:

