
KUPNÍ SMLOUVA

Obchodní společnost

se sídlem

IČ:

zapsaná V obchodním rejstříku, vedeném ........ soudem V ....,

oddíl ...., vložka

jednající

bankovní spojení:

!ale jen ,!!ogalvajtlall

se sídlem .........................................

zastoupena: ....................................

IČ: ................ , vedená u ......... soudu V ........

oddíl ...... , vložka ..............

jednající

bankovní spojení:

 

na druhé straně,

dále jen „Kupující“

  

 

   

   

uzavírajípodle ustanovení § 2079 a násl. občan

kupní smlouvu

Článek 1.

Konstatování právního stavu

1. Prodávající je obchodní společnosti, která V rámci své podnikatelské činnosti svým

klientům poskytuje služby a dodává zboží se záměrem docílit zlepšení ekonomických,

energetických, ekologických, estetických, užitných a dalších parametrů u ....... budov,

nemovitostí a dalších prostor vlastněných či užívaných těmito klienty, to

technologie

2. Kupující má zájem o dodávku ....................... Kupující před uza '

předložil Prodávajícímu projektovou dokumentaci - ........................

vyzval ke zpracování nabídky na dodání ........... pro tento objekt, tak a

zajištěno .................(například zateplení, splnění normy apod.).

_............... tvoří přílohu č. l této smlouvy.

Na základě poptávky Kupujícího Prodávající zpracoval Nabídku, která tvoří přílohu č. 2 této

smlouvy, předal Kupujícímu technickou specifikaci ....... , dodávaných Prodávajícím a tvořící



přílohu č. 3 této smlouvy, prohlášení o shodě, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a výpočet

(například energetické náročnosti apod.), který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

3. Na základě shora popsaných dokumentů uzavírají Prodávající “a Kupující tuto kupní

smlouvu.

Článek II.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu .............. uvedené V příloze č. 6

této smlouvy označené jako „Specifikace zboží“ tak, aby bylo zajištěno .......... objektu

Kupujícího v souladu s požadavky Kupujícího a aby bylo dosaženo .......... odpovídajícího

skutečnostem uvedeným v dokumentaci uvedené v přílohách č. 1 až 5 této smlouvy. Dodávka

zboží bude provedena za podmínek upravených dále v této smlouvě a Kupující se zavazuje

způsobem sjednaným dále v této smlouvě zaplatit prodávajícímu za dodávku zboží kupní

cenu.

............................

Vdne Vdne

  


