KUPNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami je nedílnou součástí
objednávky na přední straně listu.

I. Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce této smlouvy a převést na něj
vlastnické právo k těmto věcem. Vlastnictví k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem splnění povinnosti uhradit
kupní cenu. Kupující se zavazuje za podmínek této smlouvy převzít dodané zboží a zaplatit za zboží kupní cenu sjednanou v
článku IV. této smlouvy.

II. Dodání zboží
Kupující odebere zboží v provozovně prodávajícího nebo prodávající dodá zboží kupujícímu dle vzájemné dohody (poštou, ...).
Není-li dohodnuto jinak, přeprava se uskuteční na náklady kupujícího.
Kupující je povinen si řádně převzít zboží, při nesprávně dodaném zboží ihned reklamovat (nejpozději do 3 dnů). Pozdější
reklamace na neúplnost dodaného zboží nebudou ze strany prodávajícího respektovány.
Prodávající je povinen dodat zboží dle příslušné objednávky kupujícího. Prodávající odpovídá za dodání zboží v jakosti
odpovídající účelu, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
Kupující není oprávněn zboží odmítnout, dodal-li prodávající menší množství, než bylo objednáno.

III. Záruční doba
Prodávající poskytuje záruku na dodávané zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli, nejdéle však na
dobu 30 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Nárok kupujícího z vad zboží vyřídí prodávající dodáním náhradního bezvadného zboží, odstraněním vady - jestliže se jedná o vadu opravitelnou, nebo vystavením dobropisu.
Kupující je povinen vady oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamované zboží zaslané prodávajícímu musí být
doprovázeno příslušnými doklady (reklamačním lístkem, kopií stvrzenky) a musí být čisté. Na vady způsobené nesprávným
užíváním, úmyslným poškozením, nepřiměřeným opotřebením, nebo na reklamace bez příslušných dokladů nebude brán zřetel.

IV. Kupní cena
Kupní cena je stanovena podle objednávky, která je nedílnou součástí této smlouvy. Kupní cenu uhradí kupující dobírkou,
platbou v hotovosti nebo převodem na účet prodávajícího. Doba splatnosti bude uvedena na příslušné faktuře. V případě
prodlení s úhradou faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.
Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží v případě výrazné změny kurzu euro ke koruně.

V. Splnění dodávky
Termín dodávky je pro obě smluvní strany závazný a je uvedený v objednávce. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou
způsobené vyšší mocí, nebo pokud realizace dodávky vázne na okolnostech, které prodávající nezpůsobil (dopravní těžkosti, ...).
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od části nesplněné dodávky v případě, že překážky trvají déle než jeden měsíc.
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je prodávající oprávněn k částečnému plnění.

VI. Další ujednání
Kupující je povinen na požádání předložit prodávajícímu živnostenský list, doklad o zápisu do obch. rejstříku. Jakékoliv změny
těchto oprávnění je kupující povinen neprodleně sdělit prodávajícímu.

VII. Závěrečné ustanovení
Takto dohodnuté podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné a řídí se jimi veškeré závazkové vztahy, pokud nebudou po
vzájemné dohodě v písemné formě uvedeny jinak. Veškeré další podmínky neupravené v této smlouvě se řídí obchodním
zákoníkem.
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