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DOHODA o zrušení kúpnej zmluvy č.
(ďalej len Dohoda)
uzatvorená medzi
Kupujúci:
Obchodné meno:
IČO:
Sídlo/miesto podnikania:
Predávajúci:
Meno, priezvisko / Obchodné meno:
Trvalý pobyt / Sídlo:
Dát.narodenia / IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Článok I
Predmet Dohody
Predmetom tejto Dohody je dohoda Kupujúceho a Predávajúceho o zrušení Kúpnej zmluvy č.
uzatvorenej
dňa
medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podpisom tejto Dohody Kupujúci a Predávajúci potvrdzujú vrátenie
všetkých plnení prijatých na základe predmetnej Kúpnej zmluvy, najmä vrátenie predmetu kúpy a kúpnej ceny druhej
zmluvnej strane predmetnej Kúpnej zmluvy ak k takýmto plneniam do dňa uzatvorenia tejto Dohody došlo.
Strany Dohody berú na vedomie, že zrušením Kúpnej zmluvy č.
dochádza v zmysle dohody zmluvných
strán Zmluvy o úvere č.
uzatvorenej dňa
medzi Kupujúcim ako dlžníkom a spoločnosťou
VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, ktorá je právnym nástupcom spoločnosti VÚB
Leasing, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava ako veriteľom, resp. v zmysle § 275 ods. 2 zákona č. 513/1991
Z.z Obchodný zákonník k zániku tejto Zmluvy o úvere č.
ako aj k zániku Zmluvy o zriadení záložného práva
k hnuteľnej veci č.
uzatvorenej dňa medzi Kupujúcim ako záložcom a spoločnosťou VÚB, a.s., so
sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, ktorá je právnym nástupcom spoločnosti VÚB Leasing, a.s.,
so sídlom Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava ako záložným veriteľom ako aj k zániku poistných zmlúv, v rámci ktorých je
Kupujúci poisteným, resp. poistníkom.
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Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Strany Dohody si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.
2. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma stranami Dohody.
3. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú stranu Dohody.
V

______________________
Predávajúci
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dňa

______________________
Kupujúci

