DOHODA O UZNÁNÍ A ZAPLACENÍ DLUHU
AutoCentrum ČR s.r.o.
se sídlem Pod Chodovem 1267/7, Chodov, 149 00 Praha 4;
IČ: 25756184
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 67392
(dále věřitel)
a
……………..………….…
se sídlem ……………….
IČ: …………………….…
zapsán v obchodním rejstříku ……………………………………………………………………….
(dále jen dlužník)
(oba dále též jako „smluvní strany“)
uzavírají tuto dohodu o uznání a zaplacení dluhu (dále jen „dohoda“):
I.
Dlužník dluží věřiteli k datu podpisu této dohody částku v celkové výši ………………. Kč a to
za odebrané zboží a služby, které následně věřitel vyfakturoval níže uvedenými fakturami:
VS- číslo faktury

Vystavená dne

Splatná dne

Hodnota v Kč

II.
Dlužník tímto svůj dluh specifikovaný v čl. I. této dohody uznává co do důvodu a výše a
zavazuje se jej uhradit dle dohody smluvních stran v pravidelných po sobě jdoucích
měsíčních/týdenních splátkách ve výši ……….…. počínaje …….……., vždy do ……….. dne
daného měsíce/týdne, až do úplného uhrazení dluhu tak, aby celá jistina dluhu byla uhrazena
nejpozději do ………..., a to na č. účtu věřitele 885515/0100, KB Praha, vždy pod VS dlužné
faktury.
Smluvní strany sjednávají a dlužník se zavazuje uhradit náklady spojené s uplatněním
pohledávky požadované věřitelem v souladu s ustanovení §3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,
v platném znění.
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Smluvní strany sjednávají a dlužník bere na vědomí, že úroky z prodlení ve výši 0,03% denně
mu budou vyčísleny po úhradě jistiny dluhu.
Věřitel prohlašuje, že s úhradou dluhu ve splátkách souhlasí pod sankcí ztráty výhody splátek
ve smyslu § 1931 občanského zákoníku. Dlužník prohlašuje, že je s touto podmínkou
srozuměn.
Věřitel a dlužník sjednávají a věřitel se zavazuje, že pokud bude dluh ze strany dlužníka
splácen řádně a včas dle ujednání v této dohodě, nebude věřitel činit jakékoliv kroky vedoucí
k vymáhání shora popsaného závazku.
III.
Pokud dlužník svůj dluh neuhradí v termínech uvedených v čl. II. této dohody, přestane být
věřitel touto dohodou vázán a je možné dlužnou částku bez dalšího vymáhat soudní cestou.

IV.
Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že dohoda odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, nebyla
učiněna v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.

V Praze dne ………………………

………………………………………..
za AutoCentrum ČR s.r.o.

V …………….. dne ……….……

……………………………………..
za (dlužníka)
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