Kupní smlouva
číslo: 0012-0000
uzavřena v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

IČ:
zastoupená:
sídlo:
zastoupená: (jméno, příjmení a funkce zastupující osoby)

dále jen jako prodávající na straně jedné
a
pan/paní:
RČ:
adresa:
zastoupená: (jméno, příjmení a funkce zastupující osoby)

dále jen jako kupující na straně druhé

uzavírají tuto kupní smlouvu:

Článek I.
Předmět smlouvy
1.
dále jen předmět smlouvy.

Článek II.
Vlastnická práva a přechod nebezpečí
1.
Vlastnické právo k dodanému zboží nabývá kupující v okamžiku, kdy je kupní cena za
dodané zboží uhrazena prodávajícímu.
2.
Nebezpečí náhodné zkázy škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující
převezme zboží od prodávajícího nebo přepravce prodávajícího.

Článek III.
Kupní cena
1.

Kupní cena ke předmětu smlouvy je 10000.00,-Kč.

2.

Kupující je povinen kupní cenu uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne jejího
vystavení. Úhradu kupní ceny provede kupující platbou na účet prodávajícího
č.účtu: VS: ............ SS: .............

Článek IV.
Záruka
1.
Pokud není stanoveno jinak, záruční doba na zboží je …….. měsíců a počíná běžet ode
dne převzetí zboží kupujícím.

Článek V.
Platnost smlouvy
1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami

Článek VI.
Závěrečná ujednání
1.
Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze stran
obdrží po jednom.
3.
Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně, se
souhlasem obou smluvních stran.
4.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují
zástupci smluvních stran své podpisy.

V ……………. dne 28.11.2016

________________________
(kupující)

________________________
(prodávající)

