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Číslo smlouvy SMLZ-2O16156

čHnek III.
Kupní cena a její splatnost

1, Smluvní strany si výslovně ujednaly pevnou kupní cenu ve výšt223 000,-KČ a DPH ve

výši 46 830,- Kč, tj. celkem včetně DPH ve výši 269 830 Kč (slovy:

Dvěstěšedes átdevěttisícosmsettřicet korun českých).

Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 14 dnů od píevzetí předmětu kouPě,

bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na

zákJadě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávaj ícím.

Kupní cena se považuje zařáďné zaplacenou, pokud jsou připsány na přísluŠný bankovní

účei označený shora věřitelem nejpozději poslednfto dne dohodnuté lhŮty. Je-li kuPní

cena placena ve splátkách anezaplatí-li kupující některou ze splátek řádně a vČas, stane se

splatným celý dtuh a prodávající jej může vymáhat soudní cestou.

Ý případě prodlení só zaplacením kupní ceny, resp. některé splátky se sjednává smluvní

pďt"iu u" uysi o,o5 7o zdlužné částky zakaždý den prodlení, ěímž není dotČeno právo

prodávajícího na náhradu škody, která mu v důsledku prodlení kupujícího vznikne.

Šmluvní pokuta je splatná nazákladé písemné výzvy doručené kupujícímu.

čHnek IV.
Záruka za jakost

prodávající se zavazaje, že předmět koupě bude po doba 24 měsícŮ od jejího oďevzdání

kupujícímu způsobilý k použití pro obvyklý :účel, resp. že si zachová obvyklé vlastnosti.

rupu3ici nemá právo ze zánlky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpeČÍ Škody na věci

na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
prodivqící neodpovídá za vady, které byly zapříčiněny kupujícím nebo třetí osobou.

Zfuuka se nevztahuje zejména na závady způsobené neodbornou opravou provedenou

mimo servis prodávajícího a jakýmkoliv jiným neodborným, neopatrným, nesprávným Či

nepřiměřen ý m zacházením.
práva z vady se uplatňují u prodávajícího písemně prostřednictvím ,,On-line hláŠení

seryisu" na internetové adrese www.avmedia.cz, sekce SERVIS A PODPORA, PřiěemŽ
proďávající e-mailem potvrdí kupujícímu, kdy právo uplatnil, jakoŽ i provedení oPravY a

dobu jejího trvání.

Výhrada vlastnického práva
a přechod nebezpečí škody na věci

prodávající si vyhrazuje k předmětu koupě vlastnické právo a kupující bere na vědomí a

souhlasi s tím, že se stane vlastníkem předmětu koupě teprve Úplným zaplacením kupní cenY.

Kupující téžbere na vědomí a souhlasí s tím, že nebezpečí škody na věci na něj přechází jlŽ

převzetím předmětu koupě.

4.

1.

2.

J.

4.

Článet VI.


