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IV. Platobné podmienky

1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením záväzku spôsobom a v mieste
plnenia v súlade so zmluvou.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu po obdržaní faktúry najneskôr do 30 dní v plnej výške.
3. Forma platobného styku - prevodným príkazom (fakuráciou).
4. V prípade omeškania sa bude postupovať v súlade s Obch. zákonníkom Č. 513/1991 Zb. (§ 369,

§502).
5. V prípade omeškania uhradenia kúpnej ceny o viac ako 30 pracovných dní po lehote splatnosti má

predávajúci právo prerušiť dodávku tovaru kupujúcemu, prípadne odstúpiť od tejto zmluvy.

V. Obchodné podmienky

l. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s platnými normami a kupujúci sa zaväzuje podľa týchto
noriem skladovať, expedovať a predávať.

2. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bez zbytočného odkladu. V prípade zistenia kvalitatívnych a
kvantitatívnych závad je kupujúci povinný oznámiť tieto vady predávajúcemu bez zbytočného
odkladu pri dodaní tovaru.

3. Na reklamáciu dodaného tovaru sa vzťahuje ustanovenie § 436 OZ.
4. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru kupujúcim.
5. Prepravky zostávajú majetkom firmy. Kupujúci zodpovedá za škodu, ak prepravky boli prevedené na

iný subjekt alebo boli stratené.

VI. Miesto plnenia

l. Prevzatie tovaru sa bude uskutočňovať jeho odovzdaním v mieste uvedenom v bode L podpisom a
otlačkom pečiatky preberajúceho.

2. Dodávky tovaru sa vykonávajú plynulo podľa objednávok kupujúceho a rozvozových plánov
predávajúceho.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu možno zrušiť iba písomným prejavom. Výpovedná lehota je jeden mesiac, začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

2. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy musia byt' vykonané písomnou formou a sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uzatvorenia a platí na dobu neurčitú.
4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch a každá strana obdrží jedno vyhotovenie.
5. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojím podpisom oprávnenej osoby.

Zároveň prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dojednaná v tiesni, ani za iných
jednostranných podmienok.

6. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

V Žiline, dňa O1. 01. 2012
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