
Smlouva na dodání 2 ks nových osobních automobilů včetně zajištění kompletní 
servisní údržby 

uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 
č. smlouvy 

Prodávající: 

I 

ŠKODA AUTO 0.5. 

tř. Václava Klementa 869, Mladá 
Se sídlem: Boleslav II 

293 01 Mladá Boleslav 

Zastoupena: Miroslav Bláha 

Funkce: vedoucí prodeje Česká republika 

Zastoupena: Aleš Skřivánek 

Funkce: 
odborný koordinátor prodeje 
státní správě 

Kontaktní osoba : Bc. David Janda 

Funkce: 
oblastní poradce KAM - státní 
správa 

Tel.: 605293356 

Fax: 326842919 

IČ: 00177041 

DiČ: CZOOl77041 

Zapsaná v obch. Městský soud v Praze, oddíl B, 
rejstříku: vložka 332 

Bankovní spojení: 1000053254/2700 

lčl. 1 - Předmět plněnij 

č. smlouvy 

16 19 II 11 18 10 II 12 10 11 16 

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 oddělení správy majetku 

tel: 233045 274 

Fax: 233044274 

IČ: 49370227 

DiČ : není plátce DPH 

Bankovní spojení: 30027001/0710 

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 2 ks nových osobních automobilů střední třídy ze sériové produkce spolu s 
doklady stanovenými touto smlouvou a poskytnout na automobily záruku za jakost. 

2. Prodávající v rámci dodávky 2 ks vozidel garantuje zajištěn í kompletní servisní údržby na 5 let nebo najetí 150.000 km 

podle toho, která skutečnost nastane dříve. 
3. Technická specifikace automobilů včetně kalkulace ceny každého automobilu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
4. Prodávající garantuje, že automobily odpovídají požadavkům zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce Ministerstva dopravy č . 341/ 2014 Sb., 
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

~I. 2 - Doba a místo dodánij 
1. Automobily budou dodány do 20. 12. 2016. Přesné datum předání bude oznámeno kupujícímu nejméně tři pracovní 

dny předem. Místem dodání je sídlo kupujícího - Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, 17004 Praha 7. 

2. Místem plnění pro kompletní servisní údržbu jsou autorizované servisy v Praze. 



lčl. 3 - Cenal 

1. Cena za dodávku 2 ks nových osobních automobilů podle nabídky prodávajícího předložené prodávajícím ve 
výběrovém řízení činí 1569602 Kč vč. DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady s dodávkou automobilů spojené, tj. 
zejména dopravu do místa dodání, doklady v českém jazyce, poskytnutí záruk a zajištění kompletní servisní údržby 
po dobu 5 let nebo najetí 150.000 km podle toho, jaká skutečnost nastane dříve. 

2. Kalkulace ceny převzatá z nabídky prodávajícího tvoří přílohu Č. 2 této smlouvy. 

lčl. 4 - Platební podmínk~ 
1. Kupující zaplatí za předmět plnění prodávajícímu cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 

prodávajícím. Den protokolárního předání a převzetí automobilů je dnem uskutečnění zdanitelného plnění z hlediska 
uplatnění DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

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

3. Splatnost ceny se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. Dnem úhrady se rozumí 
den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. V případě obdržení 
faktury po 21. 12. 2016 se splatnost prodlužuje na 3 měsíce s právem kupujícího uhradit cenu po částech . 

lčl. 5 - Dodání automobilů a zajištění kompletní servisní údržb~ 
1. Prodávající dodá kupujícímu automobily spolu s příslušnými doklady k automobilům . Součástí dodávky automobilů je 

jejich předveden í prodávajícím a prohlídka provedená kupujícím. O předání a převzetí automobilů bude sepsán 
protokol o předání a převzetí. 

2. Spolu s tím kterým automobilem předá prodávající kupujícímu: 
• manuál, tj. návod k obsluze a údržbě automobilu v českém jazyce 
• servisní knížku 
• originál velkého technického průkazu automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů 
• ev. další průvodní doklady k automobilu v českém jazyce 

3. Kupující není povinen převzít dílčí ani postupné a ani neúplné plnění předmětu dodávky. 
4. Kompletní servisní údržba zahrnuje všechny výrobcem vozidla stanovené servisní prohlídky, výměny olejů a filtrů 

nebo i výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení kromě doplňování PHM, náplně do ostřikovačů a výměny 
pneumatik. 

5. Provádění servisních prohlídek musí být zaneseno do servisní (elektronické) knížky vozidla. 

lčl. 6 - Vlastnické právo a nebezpečí škod~ 
1. Vlastnické právo k automobilům prodávaným a kupovaným na základě této smlouvy přejde z prodávajícího na 

kupujícího úplným zaplacením ceny prodávajícímu. 
2. Nebezpečí škody na automobilech přechází z prodávajícího na kupujícího protokolárním předáním a převzetím 

automobilů. 

~I. 7 - Odpovědnost za vad~ 
1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět dodávky v době jeho předání a převzetí, a dále poskytuje na 

automobily záruku za jakost v následujícím rozsahu: 
• na funkčnost každého automobilu jako celku po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předán í a převzetí 

automobilu, tzn., že automobil jako celek bude po tuto dobu bez omezení počtu ujetých 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 automobilů 

• na životnost karosérie, tj. nezkorodování karosérie záruku za jakost 12 let ode dne protokolárního předání a 
převzetí automobilů. 

2. Běh záruční doby začíná ode dne protokolárního předání a převzetí automobilů. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou kupující nemůže užívat automobil pro jeho vady. 
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3. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení odpovídající obvyklé provozní zátěži automobilu určenému 
k danému účelu. 

4. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady prodávajícímu. Místem pro 
uplatnění záručních vad na vozidle jsou autorizované servisy prodávajícího. 

5. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při oznámení vady právo 
určit, jakým způsobem chce reklamaci vyřešit. Kupující je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-Ii 
vada opravitelná nebo doplněním toho, co chybí. Pokud není vada opravitelná, je kupující oprávněn požadovat 
dodání náhradního plnění (výměnu vadného dílu za díl bezvadný) nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy 
odstoupit. 

6. Prodávající je povinen nejpozději do 10 dnů od uplatnění reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. 

7. 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 uplatnění reklamace kupujícím. 

~1. 8 - Smluvní sankcel 
1. V případě porušení povinnosti prodávajícího předat automobily řádně a včas podle této smlouvy sjednávají smluvní 

strany slevu z ceny ve výši 0,1 % z ceny bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním. 
2. Pokud kupující neodstraní reklamovanou vadu v termínu 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 

vyúčtování. 

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

7. Pro případ prodlení s úhradou peněŽitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

fl. 9 - Odstoupení od smlou\fYI 
1. 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. 

lčl. 10 - Řešení sporůl 
1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 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. 

lčl. 11 - Závěrečná ustanovenij 
1. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zvereJnenlm této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích 

případných dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na profilu zadavatele. 
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních 

předpisů, zejména občanského zákoníku. 
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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 neprodleně písemně oznámit. Tato změna 

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

Přílohy: 

Č. 1-Technická specifikace automobilu 

Č. 2 - Kalkulace ceny 

V Praze dne ./Jf 1f. Jé) ( G 

kupující 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 
ČR - Nejvyšší kontrolní úřad 

V Mladé Boleslavi dne Z 4. 11. Z016 

~fodávající 
I 

Miroslav Bláha 

vedoucí_prodeje Česká repu7 lia 

SKODA AUTO a'~J-

prodávající J ., 
Aleš Skřivánek 

odborný koordinátor prodeje státní správě 
ŠKODA AUTO a.s. 
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Technická specifikace automobilu 
SIHPlY CLi:'IER 

Konfigurovaný vuz 

Konfiourováno 4. ll. 201ó 8:35 :54 Motor 18 TSl 132 kW 7·stup. 
dne i: utů rnat 

Inlerjt!r 
Barva 

ŠKODA 

Škoda ID : 91468834-

éernj 
Lerna P .!gic .; iY.: rf~tův·im 
t?fektem ~

"del 5up~rb Vybava Ambiti"" 

Konfi9urac:. 3v33PD, 2017, LA, lZ1Z, GPL2Pl2, GPTWT4 , GR.lG_~_,-,_-_, G_'_:'_C_"_\"_'C_l_,_', I_II_E._W_8_I,_l l_,_G'_,·_N_6_Y~_Io_' _ _ _____ _______ _ _ 

Celkov~ cena 993 3,0 ~t , 

Uv<új ~n-é: hodrivty b)'ly zji;tě liy po-:.!Ie pra',lid21 ~, :za podrrlin2k S'"":.illlo'.len.,:-ch :)r':vnimi 6 tochníckYmt ;>ft?dpi;y om ur~avt:n f prvvozni h a t ~:ť.hl'lh:k·ic h ůdajů 
mctorov'ich VOl id'?L 

u','ttd"!ná c..~ll a výlH vy Prislu~~nsNi n~zalH nuje plipadné nakl.ldy na mcnt.:i1. Pro i(~ inforl11aci lo;(mtakt'j jte sv~ho ;Jrodejc'? 

Škoda Care produ kty 

I Skoda Care produkty 

Sérvis Pius 5 let nebo 150 000 km 

Zaruka mob l l j ~ . 

Výbava 

I Mjmořadna výbava , 
Pc-tah ii:..cadel - ~ IUlntara/!<ůt-e {PU l 

Komfcrtnl tel~fonů ."in i s. Blu€tooth {pro Ud' ígMe) 
( pn ) . 

infotaif1mer.t (:(Jumbus S· S na\, i'-)aů (RAG) 

Pa~~l AlllbIUC:l PluS ( r:C 1) 

Zadni ~\ériJt Aero (81,U ) 

Isezpetnost, runké:nost, komfort 

3'bodú\" ~..2~~. samonav'J.::ci ~s 'n:aáu . ... n~j~i 
se ·š:tfT'kern ECE·homolo9ac-e 

Sederni ()~ra, Ol -:t.ttu I~.·a s'!?Ůa{ka . -=l€ktri<ky 
nasra ... i[E:orna 

Sotní a zadni okndl nov;:n.j 

Botnl air 9 . of~u :, hJ3\fOvY i3ilbcg 

.lu rl"la tid<á k[i ma:lZ.ac~ O imatroni( 

Digltainl hodl:l\i 

~~~~~~~d~~~~a!~~;d;~~ vs.~~~ ~a~~~1t~b~ 
E!ektron' " :.'rograln $t.lbility ESP 

Hla ... ů .... e o~ri(y y ' ( -?<tu 

33 ')<l() Ke 

3ó 000 K~ 

0 <' 

18 900 . é 

20 000 K 

2700 Ke 

I Interiér , 
3 r~menny k01.=ný mu ltifun~tnt vol.lnt 

Hlavlc~ f.ldici pdky z kUle 

Kom;OItni .;-:-d;}(lIa ... pt~.jlJ 

(\M5tupol liSty vpředu a vzadu 

Paiálo"é ustroji Sl3n03rd 

V}'plh dvi:!ť i . pénovc1 fólie a tkanina 

ChroTTYJ .... i paket 

Oekoc.:tn, oblo!,;"i 

jExterier 

Kola z lehke slit:ny "RITON" Ó, 5h 17" 

Ozdobn~ It;'ty 'ivH le 

Pn€Urrot,;, 2: 5/ 55 RI7 94W 

~ z.ak.ry'tim pro kola Z lehk~ slitio'{ 

VMJ~I zoHne zrcátko 1 1~"o . konve .. ni 

L-ldni díl ·yful·.:u standard 

Zadni SkUJ;lIlOVI? 5VllI lny s d,002lmt (LEDj 

2petn.é. 2.r'C.a tko ·";Jr.lVO, kon ... ':?xni 

Technická data 

I Vnt!j$1 rozměry 

RoZ'.·{;f 

Objem u vazaóJovo::ho t)f{)5,toru min. ! m~l.:o. . 

I Vněj~1 rozměry 
R02.<:hod 'Ior'?Óu I ... :Ladll 

Vrh?jg průmér ~,)tjlF.-n i obr ISO",,' 

! Notor, prevodovk", dektrika 

Palivo 

4.atil mm 

l.SóJ mm 

L4ó8 mm 

~.~ 1 mm 

625 .' L760 I 

t.58-l 1 L572 mm 

11.7 ln 

Oi:trol 

příloha č,l 



H!a\love op'~jky li.JlJnf ) kU5'1 

Imobilizl:!T ~é)(vorri(k'i 

ln[er~~h:rV9 spm~c: $t~ .. 'H~Ů * $,:étel r~'ld23éo',J \lm 
"ien:::{)r~m 

K.:'Jl.?qortr.CO 

XotennJ d)f"th\0 ;~ltt.2 s deaktlll;:CI airbagu 
SIlolujemr." 

:<c:IHmii:: tlak.., 1,,' ont!t!maUkach 

Kótcut.O\le brzdy zaónj 

lc .. ~p.t(). C'p:!,a vpteůu 

t·Hho\lé )1tednl světlomety a sv.i>tlo.s 5 nat~1č~rHln 
do zí!ltl~čky 

OdJi;ténl mechdnu:~~ho vika zadnif.h výkJopnY(.h 
dve!i e€-Ktricky (zadni viko hez et~xtrického 
pohonu) 

LYJJlstffir qpt:rj za::Jn!hů SI:{j,jdla ze zavazoolů '/-eho 
pr"g.om 

05"Vt:-Uem prostonJ pro Iv")hy vprl:?Ou a 'I-zadu 

-; ddfkovvu reou!i1cj polohy svHJometu 
~1ut0m3tkkatd~'namická AFS t 

S ou'tyvilr. im ·zat lzenim svétlometu 

(,,~i~~lť~;s~'it.~}nutYCh b~zpe(nostntch páSŮ 

Sh;n~tni clona s make-up u (.)tkem. oSvět '.:ane, 
logo airbag na ooně 

<:rli:l nd"il rťlnj 5rouĎ'.; ko' 

Startl r.;tcD -:.y SrEffi -> f'?kupemCl 

StJ ední konzola 

S .... é-tfOmHy 5 'lYboj~ou 5 'J il : iahllJlim s'Iételnym 
fOZ\fC.-dem 

Tnhodov'i b'!2pel.. pas \lzadu uprostieo 

varovná světIt) v preCll ich dvetich, odrazka \I 
zadniCh dveóch 

Vnitfnf zoétne- zrcátko automótlcky odcfonéne 

Vné}Sl zpěotnt: Zl cátk.a 5 paměU, aut. -stmivanirn, 
E--!ex"trit:ky nastavitelní) ... ortdělené vyhnvana 

vrstve:ne te!.il sklo ti. ... 'l(lvan~ 

Zadni .sí:'dadlo nEdé1ené-t ziJdní opér€,d!o s IrJketnl 
op?:r\/u děle-ne a sY.JGPl"\e 

li)krý[i zaVa2adlo'llého prostoru odk lopne 

Zásuvka pod piavou p:"~ni sedat.l(ou 

Te,.-nOOIi"'..at 

Ught assistimt (C0mming hcme, Lea ... ·lna hůme, 
Tunn~lli9ht (lay· light) -

1,la.i CVl ( 

Srr""....unk 

12 V zasuvlGl( '{) 

2: své-Ua na t te-ru vpf edu a 2 vzadu 

Objem momru 

vr..aai 

Zdv.h 

Koo1pt e:.t11 pum~ 

En~rgeUcka tilda 

COL emise' ;,(.U'nbioo"ané 

C02: emise ' kC'mbino\laae (p;yn) 

I 'MotoT.I 'Pt·cYodo;y k~, elektlrika 

PchotOIlCrilnl hmotnost s fidiceln 

U.liti"Lnd hmotnost s :lCtiU:m 

Brzděný ptlvés cti stcuoanl .12% 

tdebnd2!\'i Ol ivě:; 

Jizdni SCUPfd'/cl 

Zi"1ttt~ni 5tie-t:hy 

I Provozni vlastno.sti 

'·1a:.rhn2:1ni rychiúst 

5Dotfeba - mé5tů 

C;~~tí,=ba . mimo město 

SDOtJE-ha . kombir.ovam': 

~ ; III line 

dl,Smm 

13~,OO kW 

<:>,6 - 0,5 

8 

Nm / 1/min 

Eur" 6 

1.485 kg 

2.035 kg 

ó20 kg 

1.800 k9 

; ''0 !eg 

3.800 kg 

100 kg 

232 km/h 

8,1 s 

óó i 

7,l l/ WOkm 

4.91/!OOkm 

5,71!100km 
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Příloha Č. 2 
Kalkulace ceny 

Cena v Kč DPH v Kč Cena v Kč 
bez DPH 21 % sDPH 

ŠKODA Superb Ambition 1.8 TSV132 kW - 7mi stup. aut DSG převodovka 3V33PD 665206.61 139693.39 804 900.00 

Barva karoserie IČemá Magic s perleťovým efektem lZlZ 13966.94 2933,06 16900,00 

Barva interiéru lonyx I Onyx (Alcantara, tmavá) LA+PL2 29752,07 6247,93 36000,00 

Cena 1 vozu v základnim provedeni 708925,62 148874,38 857800,00 

Servis PLUS 5 let, do 150.000 km YN6 69413,22 14576,78 83990,00 

Paket Ambition PLUS 
- \klřívání předních sedadel 
- s íťový program 
- SOUND SYS1ÉM CANTON WCl 16528,93 3471 ,07 20000,00 
-KESSY 
- rezeMí kolo (neplnohodnotné), zwdák IoOZU, klíč na kola 
- parkovací senzory vpředu a vzadu 

Zadní stěrač AERO 8Ml 2231,40 468,60 2700,00 

NalAgační systém COLUMSUS s DVD přehrávačem RAG+PT4 23884,30 5015,70 28900,00 

Cena mimořádné výbavy - 112057,85 23532,15 135590,00 

I~ena příslušenství 0'001 
0,00 

0'001 
0,00 

0 '001 
0,00 

GGA700001A 

PolAnná výbava (trojúhelník, autolékámička , žároll!<y, wsta) 
3T0093108 

1404.96 295,04 1700,00 
5E0052000A 
000093056F 

Oboustranný koberec do zavazadlOl.ého prostoru 3V5061163 1446,28 303,72 1750,00 

3Vl061551 
Sada gumových koberců 5 ks 3V0061551 1231,40 258,60 1490.00 

3V0061580 

Construct (mechanické zamykání řadicí páky) OSC 6528,93 1371,07 7900,00 

Dopravné OSC 826,45 173,55 1000.00 

Příprava, předání IoOZU OSC 5000,58 1050,12 6050.70 

Cena doplňků včetně montáže a lakování - 16438,60 3452,10 19890,70 

Cena lloOzu \Četně mimořádné výbavy. pnslušensllA a doplňků 837422,07 175858.63 1013280.70 

Sleva na 1 wz (bez ceny doplňků) I 23% I 188826.20 39653.50 228479.70 

Cena 1 IoOZU po sle\oě 648 595,87 136205.13 784 801.00 

Počet vozů celkem (ks) I 2 1 297191,74 272 410,26 1 569602,00 
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