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Osvědčení o dodání -  Auslieferungsbescheinigung 
 
 
Vážené dámy a pánové, 
 
pro Váš vůz Porsche Classic až do roku výroby modelu 
1993 Vám nabízíme osvědčení o dodání. Jedná se o 
dokument potvrzující originální stav Vašeho vozidla při 
dodání, do kterého bude zapsáno identifikační číslo 
vozidla (VIN), které nám uvedete. 
 
V osvědčení o dodání budou dále uvedeny důležité 
údaje jako datum faktury, typ motoru a převodovky vč. 
čísel agregátů po porovnání, barva karoserie, vnitřní 
výbava a eventuálně individuální prvky výbavy. 
 

 
 

Pro vystavení osvědčení o dodání jsou potřebné

 

 
následující dokumenty: 

1. Formulář žádosti kompletně

 

 vyplněný a 
podepsaný vlastníkem. 

2. Doklad o vlastnictví* v podobě osvědčení o 
registraci – část I nebo část II

 

, ze kterého 
bude zřejmé, že žadatel je vlastníkem nebo 
kopie právoplatné kupní smlouvy (jméno 
vlastníka vozidla a žadatele musí být 
shodné). Důležité je, aby tyto dokumenty 
byly dobře čitelné. 

3. Fotografie, které dokumentují aktuální stav 
vozidla ze všech čtyř stran (čelo, záď, levá a 
pravá strana) a rovněž fotografie 
identifikačního čísla vozidla a čísel agregátů

 

 
(tj. číslo motoru a převodovky).  

Vystavení osvědčení o dodání je spojeno s 
paušálním poplatkem ve výši 6 490 (vč. DPH). 
 
Uvědomte si prosím, že neúplné žádosti 
nemohou být zpracovány. Důležité je, že 
všechny dokumenty musí být jednoznačně 
čitelné. 
 
Aby bylo možné zaručit úplnou kontrolu, 
vyhrazujeme si právo na event. vyžádání dalších 
dokumentů a fotografií. 
 
Osvědčení o dodání představuje výhradně 
osvědčení o původním stavu vozidla při dodání 
po dokončení výroby. Originalitu vozidla 
uvedeného v dokumentu nepotvrzujeme. 
 

_________________________________________________________________________________ 
Tímto prohlašuji, že souhlasím s výše uvedenými podmínkami pro vystavení osvědčení o dodání. 
 
 
Místo/datum _______________________   Podpis ________________________ 
 
*Doklad o vlastnictví (kupní smlouva) musí obsahovat následující informace: osobní údaje prodávajícího a kupujícího (adresa, jméno a 
příjmení), identifikační číslo vozidla, kupní cena, možné škody způsobené nehodou, datum, podpis obou stran. 
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Porsche Inter Auto CZ 
 

 
Telefon: 
E-mail: 
 

 
257 107 381 
homologace@porsche.cz 
 

 
Formulář žádosti o osvědčení o dodání 
 
Ident.číslo vozidla (VIN) ______________________________________________________________ 
 
Číslo motoru  _____________________   Číslo převodovky ________________________ 
 
Vážené dámy a pánové, 
 
tímto pověřuji Porsche Inter Auto CZ vystavením osvědčení o dodání pro výše uvedené vozidlo Porsche, které se 
nachází v mém vlastnictví. Dokument prosím zašlete na následující adresu: 
 

 Pan   Paní   Firma: __________________________________________________ 
Jméno/příjmení/k rukám __________________________________________________ 
Ulice/č.   __________________________________________________ 
PSČ/místo   __________________________________________________ 
Telefon   __________________________________________________ 
E-mail    __________________________________________________ 
 
Je mi známo, že Porsche Inter Auto CZ si vyfakturuje paušál za zpracování ve výši 6 490 Kč (vč. DPH). 
 
Na důkaz mého souhlasu s výše uvedenými náklady zasílám právoplatně zpět tento dopis. Aby bylo možné zaručit 
rychlé zpracování a aby se proces zpracování zjednodušil, zašlu částku 6 490 Kč (vč. DPH) co nejrychleji po obdržení 
ověřovacího čísla. 
 
 

! 
K formuláři žádosti přiložte prosím doklad o vlastnictví a rovněž fotografie   dle strany1.  

Uvědomte si prosím, že neúplné žádosti nemohou být zpracovány! ! 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Pokyny pro postup zpracování: 
 
1. Zašlete nám kompletně vyplněný a podepsaný formulář společně se všemi potřebnými dokumenty. 
2. Po úspěšné kontrole žádosti od nás obdržíte bankovní údaje a ověřovací číslo (elektronickou cestou, 

poštou). Toto číslo prosím uveďte při převodu jako účel platby. 
3. Jakmile bude celá částka připsána na náš účet, dokument zpracujeme běžně do 14 dní a zašleme Vám ho 

doporučeným dopisem.  
 
 
 
 
 
 
 
Místo/datum _______________________   Podpis ________________________ 
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