
KUPNA ZMLUVA
azavretá podl'a § 409 a nasl, Obchodného zákonníka

1ť , uu medzi
Kupuj úcim ..ř}.. :. í. i,..,.q. l. ].11,19 Y: .:i...,.....,..(obchodné meno)

so sídlom ....&. i..?.rt +p, |.+.i...ž..5...,...9, 5,&.Ý. 6...,..

zastúpeným .] *}.r., . . !r, ln r.§.:]},!.n . .. . Y.! l*: §
bankové spoien ie !.!.:.§.ls}.:I..}:§b. ú.,...']§. r.,..!.q1 tact Ll ] 1 t T \

IčD?-t:.tiLa *./. 3 6.1.k..... .,, olč ..Lg.M ! ť..! H.

zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu v ..... v oddieli ...,........ vložka č

p red ávaj ú c im .r. 9.T,L.h Y.í N.Y,.,.,I n *'. . .8,Y. l,ť ! !,L. ito bc hodn é m en o )

so sídlom .?.u.s.TÉJ.I,.ť..it/4,:,..?,5,"..?tIEs,ey..,pÍ,,1,q.€, ppat,,1'!'t-Lfl ?>i-,:1ňcoďcÉ Ll1
zastúpeným ...,) r:.*.P__* i:;_ 'ii"...... . . . . l
bankové sooienie §!r,:::.*ťril.irĚ*Á r. ú. ..§!.l::.L:.q..ťl.§".!...l.c:,Ýoe

ňEP.H...ék-lCtCt{.,qJuqDIČ1!'La!.q,Í.?.'Q.g..'.....
zapisaným v obchodnom registri Okresného súdu v ..... v oddieli ,........... vložka č.

I.
predmet zmluw

Predávajúcf sa zavázuje dodat' kupujúcemu lor.+i,:, .7li.{!.|.'::...{!.'.:*.!l.:.Í:...l!4S.l.:.Y. v množstve
....*.2tr.e,fl.**..!:.*:!t. a kupujúci sa zavázuje tieto od predávajúceho prevziať, Pbžadovaná povrchová
Úpravá .........,..;=../.j obvyklej kvality, Predávajúci sa zavázuje odovzdať najneskór pri dodaní
tovaru kupujúcemu"doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar. Od dohodnutého množstva sa móže
predávajúci odclrýlit' o ..,-...,. oÁ.

il.
Kúpnacena 

o w..h.!*,4n:,*..Kupujúci sa zavázuje zapiatlť za dodaný tovar J*.?í{t,..Y... Sk ,u Pb,ďp.?.'.9,.lt.,j. ,p
Sk. V dohodnutej cene je zahrnutámontáž a doprava tovaru do ...,.#.,.;É.l.*r..l!i.G.*....

ilI. ó

Čas plnenia a prevzatie tovaru
Predávajúci sa zavázuje dodať kupujťrcemu tovar uvedený v čl. l tejto zmluvy ao .,..L.&:i........,.
Kupujúci sa zavázuje uvedený tovar na svoje náklady prevziať do ...L..t'l.:y.,... dní po tom, čo ho
predávajúci na prevzatie tovaru písomne vyzve. Kupujúci je povinný na požiadanie predávajúceho
písomne potvrdiť prevzatie tovaru. Predávajúci móže dodať tovar pred dohodnutým časom len s
výslovným písomným súhlasom kupujúceho.

Iv.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúcerlo u ....ř.i.+.c-..,9.\..:l.Íl :..|t............. ...t,.,..,. Tovar
bude dodarrý jeho prevzatím kupujúcim v sklade{ predávajúceho v ..,Q.,,i.*.c.]..]..l.Ť.:.Í.\ :.!.t.......,.........
Predávajúci je povinný zatymto účelorn predávaný tovar označiť a oddelenJho uložit'.

v.
Platobné podmienky

Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho závázku.



Platba bude uskutočnená na základe predávajúceho faktúry. Faktúra musí obsahovať, obvyklé
náležitosti. Kupujúci sa zavázuje zaplatiť kúpnu cenu najneskór do Y...t.q.b.gtg,..S,l{c:.ťl:.::§Í.r....... Pri
vyúčtovaní ceny zaplatené zálohy budú odpočítané. Strany sa dohodli, že penále za oneskorené
zaplatenie faktúry óiní fl.Q.5. %o zakaždý deň omeškania. Kupujúcije oprávnený faktúru ,ktorá obsahuje
nesprávne údaje, vrátit' predávajúcemu na opravu do .............ř dní od jej doručenia.

vI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

Kupujúcinadobudne vlastnícke právo k tovaru ažúplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

vII.
Zodpovednost' za vady tovaru

Pre zmluvné strany budú p|atiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za,vady. Vady predmetu plnenia musí kupujúci reklamovať písomne u
predávajúceho v lehote ,..,.,/.a....... odo dňa prevzatia. Pri predávanom tovare, na ktory predávajúci
poskytuje záruku, kupujúci je povinný vady reklamovať do .......,Í.P...,,...,. dní od ich zistenia, najneskór
do konca záručnej lelroty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto úda_je:

- číslo kúpnej zmluvy,

- druh dodaného tovaru,

- dáttrm dodania tovaru,

- opis vady tovaru a ako sa prejavuje,

- vol'bu nároku.

vIII.
Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spósobom tak, aby nedošlo kjeho poškoderriu počas prepravy.
Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. Kupujúci je povinný na zjavné porušenie obalov
upozorniť predávajúceho na mieste a spísať o tom zápisnicu.

Ix.
Doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru

Predmet plnenia bude realizovaný spolu s dodacím listom a návodom na použitie výrobku.
x.

Nebezpečenstvo škody na tovare
Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia ustanovenia § 455 - 45'| Obchodnélro zákonníka.

xI.
záverečné ustanovenia

Zmluvuje možné zmeniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou formou.
Zm|uva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v ....}.......
exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží ..:Í... vylrotovenia.
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