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Kúpna

zmluva

uzavretá podl'a paragrafu 409 a 410 zákona

Č.

513/1991 Zb Obchodného zákonníka.

Číslo zmluvy: 06/08/2014
l. Zmluvné strany

1. Kupujúci (odberateľ):

Obec

IČO:

Tel.:

00325538

NIžNÉ NEMECKÉ

072 52

0918/521 866

Bankové spojenie:

2. Dodávateľ:

KOZÁK-

IČO:

Tel.:

337 17249
40141 969

Bankové spojenie:

Ing. P. Kozák, 1. mája 9,90084 BÁHOŇ
Ing. M. Duraj, Moyzesova 1412,02201 ČADCA

0905/428

VÚB Tmava
m-Bank

710

1886314758/0200
520700-4203380590/8360

II. Predmet plnenia
Predmetom tejto zmluvy je dodanie dvojmiestneho chladiaceho boxu-presklená verzia do domu smútku.
Dodávateľ dodá chladiaci box, ktorý zodpovedá technickým údajom, uvedeným v priloženom návode.

m. Čas

plnenia

Dodávateľ dodá kupujúcemu predmetný chladiaci box do 31.08.2014
chladiaci box prevezme a zaplatí za jeho dodávku dohodnutú cenu.

Kupujúci

sa zaväzuje, že dodaný

IV. Cena
Cena za dodanie chladiaceho boxu je stanovená dohodou vo výške 2805- Eur.
Slovom: Dvetisícosemstopäť Eur.
V. Platobné podmienky
Cenu za dodanie predmetu plnenia uhradí kupujúci na základe faktúr, ktoré predávajúci vystavia a odošlú
kupujúcemu. Kupujúci uhradí 805,- Eur vopred za budúce dodanie a montáž chladiaceho boxu v prospech Ing.
M. Duraja na č.ú. 520700-4203380590/8360. Zvyšnú sumu za chladiaci box vo výške 2000,- Eur, vrátane
DPH, uhradí kupujúci po dodaní predmetu plnenia Ing. P. Kozákovi na č.ú. 1886314758/0200.

VI. Technické podmienky
Smer otvárania dverí: ĽAVÝ

PRAVÝ

(nehodiace sa prečiarknúť)

/

VII. Záručná

doba

Záručná dobaje 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu plnenia objednávateľovi.
Zodpovednosť za dodaný chladiaci box preberá dodávateľ Ing. Peter Kozák, l. mája 9, 900 84 Báhoň.

VIII. Spôsob dopravy
Zmluvná preprava firmou TEN EXPRES, alebo dopravu vykoná predávajúci. V tom prípade si predávajúci
bude účtovať 0,50,- EUR za km. Trasa sa vždy počíta z pobočky v Báhoni a účtujú sa všetky najazdené km na
trase do cieľa určenia a späť. Dopravu na miesto určenia zabezpečuje Ing. Miroslav Duraj. Cena dopravy môže
byť maximálne 195,- EUR vrátane DPH. Dopravu hradí kupujúci a účtuje sa samostatnou faktúrou.
Ak má kupujúci možnosť vlastnej-dopravy, po dohode siju môže zabezpečiť na vlastné náklady. Na vykládku
boxu ajeho umiestnenie na miesto určenia je odberateľ povinný zabezpečiť dostatočné množstvo pracovníkov.

IX. Záverečné

ustanovenia

Zmluvaje uzavretá, keď po doplnení údajov a podpísaní kupujúcim bude doručená dodávateľovi. Tovar je
majetkom dodávateľa až do splatenia poslednej splátky dohodnutej ceny. Pri bezdôvodnom odstúpení od tejto
kúpnej zmluvy uhradí kupujúci dodávateľovi 10% z dohodnutej ceny tovaru, ktoré dodávateľ odráta od
poskytnutej zálohy. Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých dva vráti kupujúci
dodávateľom. Odberateľ je povinný pri preberaní boxu od prepravcu tento prezrieť a prípadné závady a
poškodenia okamžite reklamovať u šoféra. Je potrebné takisto ihneď informovať dodávateľa o vzniknutej
závade. Pozdejšie reklamácie, týkajúce sa poškodenia pri preprave nebudú akceptované.
Lehota splatnosti zálohy a jednotlivých splátok je 14 dní. V prípade nedodržania splatnosti jednotlivých splátok
môže dodávateľ účtovať penále z dlžnej sumy vo výške O, l % za každý deň omeškania.
V prípade nedodržania dohodnutých platieb môže postúpiť dodávateľ tieto pohľadávky fi. Cash Global s.r.o ..
Všetky náklady, ktoré si následne za vymáhanie pohľadávok bude uplatňovať Cash Global s.r.o., podľa svojich
interných taríf, znáša v plnej miere kupujúci.
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Predávaiúcii.._ -"

dňa:

J~.:.'f.:..t~1Ji

i~~I;"(i

1. mája 9, "900 84

BÁHOŇ

IČO: 38717249.
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