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Kupní smlouva  
Uzavřená podle § 1724 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. 

 
 

I. Smluvní strany: 
 
 
Kupující: 
Eko Bi s.r.o. 
Semanínská 2050 
560 02  Česká Třebová 

Prodávající: 
Radeton s.r.o. 
reg. sídlo: Edisonova 7, 612 00 Brno 
OR KS Brno oddíl C, vložka 3807 

IČO: 648 275 00 IČO: 44960808     
DIČ: CZ 648 275 00 DIČ: CZ44960808 

Zastoupený: 
Zdeněk Řehák 
Jednatel společnosti 
 

Zastoupený: 
Ing. Petr Svoboda 
prokurista 

 
 
 

II. Předmět a plnění dodávky 
 
         Předmětem dodávky je níže uvedené zařízení.         
 

Lokační sada Radiodetection RD8100     cena: 144.599,- Kč bez DPH  
 

DPH 21%. 
 Cena sjednána dohodou smluvních stran. 
  

Součástí dodávky je: 

Přijímač RD8100PDL, vysílač TX10B, transportní taška, kabely pro přímé připojení, zemnicí kolík, 
prodlužovací zemnicí kabel 10m, neodymový magnet, alkalické baterie D 10ks, návod v českém jazyce. 

 
III. Dodací lhůta a dodací podmínky 
 

Dodací lhůta: do 7 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy oběma stranami. 
 
Zboží bude dodáno na adresu: 
Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová 

  
kontaktní osoba:  
Michal Vebr, tel. 731 449 820 
 
Náklady na dopravu zboží kupujícímu nese prodávající. 
 
 

IV. Platební podmínky 

 
Kupující se tímto zavazuje uhradit prodávajícímu za dodávku podle bodu II. této smlouvy dohodnutou 
částku na účet MONETA Money Bank 205628635/0600. 
 
Platba bude provedena na základě daňového dokladu po dodání zboží bez zjevných vad a nedodělků se 
splatností  14 dnů od prokazatelného doručení kupujícímu. Faktura bude vystavena do 15ti dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění (den dodání). 
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V.       Ostatní smluvní podmínky 
 

1. Prodávající poskytne kupujícímu na dodané zboží podle bodu II. bezplatný záruční servis po dobu 36 
měsíců na zboží uvedené v Dodacím listu a to ode dne dodání předmětu dodávky kupujícímu. Dále se 
prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu pozáruční servis. 
V případě závady nebo poškození předmětu dodávky z viny obsluhy kupujícího v důsledku porušení 
pokynů pro obsluhu a provoz předmětu dodávky nese náklady na opravu kupující. 

2. Prodávající poskytne kupujícímu po dodání předmětu kupní smlouvy zaškolení obsluhy v lokalitě 
určené kupujícím v délce 3 hodin a to na telefonickou nebo e-mailovou výzvu kupujícího v termínu, 
který bude vyhovovat oběma stranám. Zaškolení obsluhy proběhne nejdéle do 2 měsíců od dodání 
předmětu kupní smlouvy.   

3. Jakákoli ujednání obou smluvních stran, která tuto smlouvu ruší nebo doplňují, jsou platná pouze 
v písemné formě a stávají se přílohami této kupní smlouvy. 

4. Pro jednání v otázkách závazků a řešení záležitostí týkajících se této smlouvy stanovují obě strany 
tyto zmocněnce: 
prodávající: Ing. Petr Svoboda, tel. 777 777 665 
kupující: Zdeněk Řehák, tel. 731 125 802 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými platnými 
právními předpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V _______________________dne_______________  V Brně dne___________________ 
 
 

Kupující:        Prodávající:   
    
 
 
Zdeněk Řehák Ing. Petr Svoboda 
Jednatel společnosti prokurista 

 
 


