
485 243 031  

 

0

IČO:
DIČ: 0

Bank. spojení:
Zastoupen:

1.

 

2.

3.

4.

5.

 

6.

7.

0

0

0

Telefon:

IČO: 25450131
DIČ: CZ25450131

Termín dodání:

Liberecká IS, a.s.

Mrštíkova 3 0

461 71 Liberec III

Kupující: Prodávající:

Liberecká IS, a.s. 0

(dle § 409 a násl. obchod. zákoníku)

 

 

za prodávajícího za kupujícího

V Liberci dne:

Zboží zašlete na adresu určení: Sídlo společnosti

Zboží bude dodáno v jakosti a provedení, které nebrání jeho užívání k účelu k němuž je určeno. 

Před stanovenou dobou plnění je prodávající oprávněn dodat zboží jen s výslovným písemným souhlasem kupujícího.

Kupní cena bude splatná na základě faktury prodávajícího. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po dodání zboží. Faktura je splatná na 

účet prodávajícího do 30 dnů ode dne doručení kupujícímu. Tato ustanovení neplatí pokud se smluvní strany dohodly na splatnosti kupní 

ceny jinak, a to následujícím způsobem: bez speciálních ustanovení.

Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, v opačném případě je kupující oprávněn fakturu vrátit a 

doba splatnosti se přiměřeně posune.  

Prodávající poskytne záruku za jakost prodávaného zboží min. v délce 24  měsíců ode dne prodeje. V případě reklamace se záruční doba 

prodlužuje o dobu vyřízení reklamace. Prodávající prohlašuje, že prodané zboží není zatíženo právy třetích osob. 

Dodání zboží bude uskutečněno jeho převzetím kupujícím. Přechod vlastnictví ke zboží na kupujícího je uskutečněno jeho převzetím 

kupujícím.  

Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy: - nedodání smluveného zboží dle čl. 1 smlouvy, 

 - nedodržení smluvené doby plnění (čl. 2 smlouvy),    - nedodržení ujednání o záruce za jakost, - byla-li kupujícím 3x uplatněna 

oprávněná reklamace vad zboží,  - nedodržení termínu splatnosti kupní ceny. 

Smluvní pokuty se sjednají takto: - za nesplnění termínu plnění předmětu této smlouvy ve výši 0,05% z ceny nedodaného zboží 

za každý den prodlení. - za nesplnění termínu splatnosti faktury ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody vzniklé nedodržením smluvních podmínek

 stranou druhou.

Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. 

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly ze svobodné vůle a bez nátlaku. 

Způsob odeslání: dodávka na místo

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené obchodní podmínky.

Jeden exemplář smlouvy obdrží kupující a jeden exemplář obdrží prodávající.

Číslo kupní smlouvy uvádějte na faktuře, všech dopisech, dodatcích a dodacích listech.

Obchodní podmínky:

Závazný termín dodání: 

Kupní cena:  xxxx + DPH 20%

Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu:

Firma registrována pod zn. OR odd. B, vložka 1429 u KS Ústí n/L.

Bank. spojení: 278076350257/0100   KB Liberec 0
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Burešem 0

KUPNÍ SMLOUVA (objednávka) č. KSXX 2011 Datum vystavení:


