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Kúpna zmluva

uzavretá podl'a paragrafu 409 a 410 zákona c. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka.

Císlo zmluvy: 03/07/2013

l. Zmluvnéstrany

1. Kupujúci (odberatel'): Obec NIŽNÝ KRUCOV 093 01

ICO: 00332615

Bankové spojeni~:

Tel.: 057/4422002

~J.!J-.pJ /jp" 5/ Ffo'V..................................................................................................-......................................

2. Dodávatel': KOZÁK - Ing. P. Kozák, l. mája 9, 900 84 BÁHON
Ing. M. Kozáková, 1. mája 9,900 84 BÁHON

ICO: 337 17249
372 94 890

Tel.: 0905 /428 710

Bankové spojenie: VÚB Trnava
M-Bank

1886314758/0200
520700-420338060/8360

II. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je dodanie dvoimiestneho chladiaceho boxu - skrátená verzia do domu ~mÚtku.
Dodávatel dodá chladiaci box, ktorý zodpovedá technickým Údajom,uvedeným v priloženom návode.

III. Cas plnenia

Dodávatel dodá kupujÚcemu predmetný chladiaci box do 31.07.2013 KupujÚci sa zaväzuje, že dodaný
chladiaci box prevezme a zaplatí za jeho dodávku dohodnutÚcenu.

IV. Cena

Cena za dodanie chladiaceho boxuje stanovená dohodou vo výške 2790,-Eur.
Slovom: Dvetisícsedemstodevätdesiat Eur.

V. Platobné podmienl{y

Cenu za dodanie predmetu plnenia uhradí kupujÚci na základe faktÚr, ktoré predávajÚci vystavia a odošlÚ
kupujÚcemu. KupujÚci uhradí 480,- Eur vopred za budÚce dodanie a montáž chladiaceho boxu v prosp~ch Ing.
M. Kozákovej na C.Ú520700-420338060/8360. ZvyšnÚ sumu za chladiaci box vo výške 2310,- Eur vrátane
DPH uhradí po dodaní predmetu plnenia Ing. P. Kozákovi na C.Ú.1886314758/0200.

VI. Technické podmienky

Smer otvárania dverí: LAVÝ PRAVÝ (nehodiace sa preciarknÚt)



VII. Zárucná doba

Zárucná doba je 24 mesiacov a zacína plynÚt odo dila odovzdania predmetu plnenia objednávatelovi.
Zodpovednost za dodaný chladiaci box preberá dodávatel Ing. Peter Kozák, l. mája 9, 90084 Báhon.

VIII. Spôsob dop."avy

Zmluvná preprava firmou TEN EXPRES, alebo dopravu vykoná predávajÚci. V tom prípade si predávajÚci
bude Úctovat 0,33,- EUR za km. Trasa sa vždy pocíta z pobocky v Báhoni a ÚctujÚsa všetky najazdené km na
trase do ciela urcenia a spät. Dopravu na miesto urcenia zabezpecuje Ing. Mária Kozáková. Cena dopravy
môže byt maximálne 195.- EUR vrátane DPH. Dopravu hradí kupujÚci a Úctuje sa samostatnou faktÚrou.
Ak má kupuj~ci možnost vlastnej dopravy, po dohode si ju môže zabezpecit na vlastné náklady.

IX. Záverecné ustanovenia

Zmluva je uzavretá, ked po doplnení Údajov a podpísaní kupujÚcim bude dorucená dodávatelovi. Tovar je
majetkom dodávatela až do splatenia poslednej splátky dohodnutej ceny. Pri bezdôvodnom odstÚpení od tejto
kÚpnej zmluvy uhradí kupujÚci dodávatelovi 10% z dohodnutej ceny tovaru, ktoré dodávatel odráta od
poskytnutej zálohy. Táto zmluva je vypracovaná v troch exemplároch, z ktorých dva vráti kupujúci
dodávatelom. Odberatelje povinný pri preberaní boxu od prepravcu tento prezriet a prípadné závady a
poškodenia okamžite reklamovat u šoféra. Je potrebné takisto ihned informovat dodávatel'a o vzniknutej
závade. Neskoršie reklamácie, týkajÚce sa poškodenia pri preprave nebudÚ akceptované.
Lehota splatnosti zálohy ajednotlivých splátok je 14 dní. V prípade nedodržania splatnosti jednotlivých splátok
môže dodávatel Úctovat penále z dlžnej sumy vo výške 0,1 % za každý deil omeškania.
V prípade nedodržania dohodnutý.ch platieb môže postÚpit dodávatel' tieto pohl'adávky fi. Cash Global s.r.o..
Všetky náklady, ktoré si následne za vymáhanie pohl'adávok bude uplatilovat Cash Global s.r.o., podl'a svojich
interných taríf, znáša v plnej miere kupujÚci.

V .~.~ d.la. -11.ó. tc13. ....................
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KupujÚci: --p~J' · ..~


