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' jako prodávající na jedné straně a
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Zastoupený

Vfjako kupující na druhě straně-

uzavírají tuto smlouvu o podmínkách dodávek, přejímce a fakturaci
při prodeji Zbožíu

l° Předmětem plnění této Smlouvy je Odběr Zboží prodávajícího
o (dále jen Zboží) kupujícím Za podmínek stanovených touto smlouvou,
` pokud Se strany nedohodnou jinak.

Prodávající dodává Zboží kupujícímu na Základě jeho objednávky“
telefonické, faxové, písemné, prostřednictvím elektronické poštyn
Písemné objednávky se stávají součástí této Smlouvy a Společně
s dodacím listem tvoří kupní Smlouvu o prodeji zboží.

2. Termín dodání Zboží a místo plnění dodávky kupující určí v Objednávcen
Dopravu Zboží do místa plnění dodávky Zajištuje prodávající, při“
čemž rozhoduje o Způsobu přepravy Zboží.

3. Současně s dodávkou zboží bude vždy předána faktura nebo dodací
v list obsahující obchodní název a sídlo.prodávajícího, místo

plnění dodávky, obchodní název kupujícího, druh Zboží, počet
kusů nebo váhu. Kupní cenu a Sa7nn upfln Kupní cena bude qvanovena
Vždy podle platného ceníku, pokud se strany nedohodnou jinak,
Za platný ceník se považuje ten, s nímž byl kupující seznámen
nejpozději při objednávce Zbožíe Prodávající obvykle ceník brambor
a Zeleniny stanovuje na 1 týdenB Při Změně ceníku prodávající předá
kupujícímu nový ceník Způsobem podle dohodya
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Není=li ve faktuře po dohodě Obou stran stanoveno jinak. je každá
faktura splatná nejdéle do 14 dnů Od data plnění dodávky. Kupující je
povinenflv případě =nedodržení termínů splatnosti Zaplatit prorü
dávajícímu Smluvní penále Z prodlení ve výši 0,1% Z celkově faktu“
rované částky Za každý den prodlení.

Kupující při přejÍmání dodávky Ověřuje hmotnost a jakost dodaného
Zboží. Rozdíly Zjistitelné bezprostředně při převzetí Zboží kupující
vyznačí do faktury nebo dodacího listu,případně Zboží nepřevezme.
Skryté vady Zjištěné později kupující neprodleně oznámí prodávajícímu,
nejpozději však do 24 hodin. Prodávající neodpovídá Za vady vzniklé
špatným uskladněním,neodbornou manipulací nebo poškozením způsobeným
po převzetí zboží kupujícím. Veškeré reklamace,kterě prodávající
uzná jako oprávněné,bude po dohodě stran dobropisovat nebo nahradí
novým Zbožím.

V Záležitostech neupravených touto Smlouvou se vztahy smluvních
stran řídí ustanoveními Obchodního Zákoníku predpisu provadejıcıch
a souvisejících.

Tato smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a může být vypovězena
kteroukoli Ze smluvních stran i bez udání důvodu ve dvouměsíční
výpovědní lhůtě, popřípadě dohodou jinak.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou exemplářích, Z nichž každý
je považován za Originál.

Obě smluvní strany podepisují tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jeı==ı
jím Obsahem a svými podpisy potvrzují, že byla sestavena podle

V`Vjejich pravé a svobodně Vůle.

V Praze dne: žă%íäf.gkűząy
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