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Číslo smlouvy SMLZ-2016156

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající kupujícímu odevzdápředmět koupě, jakož i doklady, které se k němu vztahujÍ,
a umožní kupujícímu naby.t vlastnického práva k předmětu koupě v souladu se smlouvou,
Povinnost odevzdat předmět koupě prodávající splní tím, že kupujícímu umožní nakládat
s věcí v místě plnění a včas mu to oznámi.

2. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řádnému odevzdání předmětu

koupě, přičemž je zároveí povinen podepsat dodací list. Po doručení faktury je kupující
povinen řádně a včas zaplatí kupní cenu.
Prodávající je povinen informovat kupujícího o účelu, funkcích a podmínkách užívání
předmětu koupě v souladu s bezpečností a ochranou zdtaví. Kupující je povinen se při
užívání předmětu koupě těmito informacemi řídit.
Pokud je s odevzdáním předmětu koupě spojena též její montáž, jsou strany povinny
sepsat a podepsat předávací protokol. V případě výskytu vad, které nebrání kupujícímu
v užívání předmětu koupě, musí být v předávacím protokolu doplněn popis vady a termín
jejfto odstranění. V případě výskytu vad, které kupujícímu v užíváníbráru, musí protokol
obsahovat náhradní termín odevzdání předmětu koupě, na kterém se strany shodly. Do té

doby nesmí kupující předmět koupě používat.
Do doby odstranění vad, popř. do doby náhradního termínu odevzdání předmětu koupě se

má zato, že prodávající není v prodlení a kupujícímu nevzníká nárok na smluvní pokutu,

čHnek VII.
Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že prodávající bude
v prodlení s odevzdáním předmětu koupě o více než 30 dnů od doby plnění stanovené v
článku II. odst. 2 této smlouvy. Jestliže však kupující od kupní smlouvy do 5 dnŮ od
prodlení prodávajícího neodstoupí, je oprávněn znovu od ní odstoupit teprve poté, kdy
bude prodávající v prodlení o více než I0 dnů od dohodnutého náhradního termínu
o dev zdání a př ev zetí předmětu koupě.
Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a

včas kupní cenu, resp. některou splátku, popř. zálohu.

čtánek VIII.
závérečná ustanovení

Tato smlouva může být změněna pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky.

Smlouva byla sepsana ve dvou vyhotoveních, znichžkaždá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

3. Nedílnou součástí smlouvy je také přfloha číslo L Podrobná specifikace vybavenÍ.
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