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R`MCOV` KUPN˝ SMLOUVA firma s vozov m parkem
FLEET ¨.: 62790250-18

uzavłenÆ podle zÆkona ¨. 89/2012 Sb. obŁanskØho zÆkon ku mezi:

PROD`VAJICIM
ContiTrade Services s. r. o.
Obj zdnÆ 1628, 765 02 Otrokovice, okres Zl n
zapsanÆ v obchodn m rejstł ku vedenØm Krajsk m soudem v Brn v odd lu C, ¨ slo vlo ky 61380
zastoupenÆ: editelem regionu Praha a stłedn ¨echy p. Martinem Volkem

a Kailem Rozko n m

i¨: 411 93 598 DiŁ: CZ41 1 93598

k d banky: COMMERZBANK AG, Praha Ł slo bankovn ho œŁtu: 10382647/6200

A
KUPUJIC˝M

M sto Bene ov
S dlo: Masarykovo nÆm st 100 256 01 Bene ovu Prahy
zapsanou v obchodn m rejstł ku vedenØm 801-Obec nebo m stskÆ ŁÆst v odd lu . ¨. vl.
zastoupenou: Ing. Petr Hostek MBA

i¨: 00231401 DI¨: CZ00231401

bankovn spojen : ¨eskÆ nÆrodn banka Ł slo œŁtu: 94-4813121/0710

1. Płedm t smlouvy

Płedm tem smlouvy jsou dodÆvky zbo a slu eb a to zejmØna prodej pneumatik, autod lø, autodopl kø a poskytovÆn servisn ch slu eb, dÆle jen
Zbo .

2. Cena, dodac a prodejn podm nky

Cena Zbo bude fakturovÆna podle aktuÆln nab dky na www.bestdrive.cz v sekci FLEET po zadÆn płihla ovac ho jmØna a hesla Kupuj c ho, kterØ
obdr Od ProdÆvaj c ho.
Kupuj c podpisem tØto smlouvy v souladu s ust. 26 odst. 3) zÆk. ¨. 235/2004 Sb. ud luje ProdÆvaj c mu souhlas se zas lÆn m da ov ch dokladø
elektronicky ve formÆtu PDF.
Odes lac adresa ProdÆvaj c ho pro fakturaci je: contitrade@bestdrive.cz. Faktury, dobropisy a opravnØ da ovØ doklady budou zas lÆny Kupuj c mu na
e-mailovou adresu: votrubova@benesov-city.cz.
Takto to zas lanØ doklady budou m t v echny nÆle itosti da ov ch dokladø stanovenØ 26-35 zÆkona Ł. 235/2004 Sb., o dani z płidanØ hodnoty, v
platnØm zn ni. Za sprÆvnost œdajø na da ovØm dokladu a za jeho vŁasnØ vystaven odpov dÆ vystavovatel da ovØho dokladu. U opravn ch da ov ch
dokladø (dobropisø) bude jejich datum vystaven pou ito do kontroln ho hlÆ en jako datum povinnosti płiznat da (DPPD), tzn. datum odeslÆn
e-mailovou zprÆvou bude shodnØ s datem vystaven a zÆrove i datem doruŁen .
Ke vzniku konkretn kupn smlouvy na dodÆvku Zbo l dochÆz p semn m potvrzen m objednÆvky.
M stem pln n je prodejn m sto ProdÆvaj c ho, ve kterØm Kupuj c uplatnil objednÆvku, pokud nedo lo mezi Kupuj c m a ProdÆvaj c m k jinØ dohod .
Płi prodlen Kupujlc ho s platbami za Zbo je ProdÆvaj c mimo jinØ oprÆvn n pozastavit dal dodÆvky Zbo .
Splatnost faktur je 30 dnø Od data vystaven . Kreditn limit je 50 000,- KŁ. Kreditn limit je automaticky sledovÆn a nen mo nØ jeho płekroŁeni ani
v pł pad , e v echny pohledÆvky jsou ve lhøt splatnosti. Bude-li Kupuj c ve zpo d n se splÆcen m pohledÆvek o v ce jak 15 dnø, budou a do
vyrovnÆn pohledÆvek dodÆvky zastaveny.

3. Povinnosti kupuj c ho

Zbo nakoupenØ dle tØto smlouvy je urŁeno v płevÆ nØ m łe ke spotłeb Kupuj c m. Kupuj c uvede komunikaŁn e-mail: jelinekbenesov-city.cz,
prostłednictv m kterØho bude oslovovÆn ProdÆvÆj c m s nab dkami a dal mi informacemi.

4. Odstoupen od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit okam it v pł pad zji t n zÆva nØho poru eni ustanoven tØto smlouvy. Za zÆva nØ poru en smlouvy se pova uje:
- neplacen faktur za odebranØ Zbo
- poru en V eobecn ch dodac ch a prodejn ch podm nek spoleŁnosti ContiTrade Services s. r. o.
- poru en podm nek stanoven ch touto smlouvou vŁetn pł loh a dodatkø
- v pł pad zji t ni œpadku nebo hroz c ho œpadku Kupuj c ho

Odstoupen od smlouvy neoprav uje ani jednu ze stran nevyrovnat vzÆjemn zÆvazky a pohledÆvky.

5. ZÆv reŁnÆ ustanoven

Tato smlouva se uzav rÆ do 28. 2. 2023 s v pov dn lhøtou 1 m s c, kterÆ zaŁ nÆ b et prvn ho dne m s ce po doruŁeni p semnØ v pov di.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nich jedno vyhotoveni obdr ProdÆvaj c a jedno Kupuj c .
Tuto smlouvu lze m nit a dopl ovat po vzÆjemnØ dohod smluvn ch stran pouze formou p semn ch dodatkø podepsan ch oprÆvn n mi zÆstupci
smluvn ch stran.
Kupuj c ud luje podpisem tØto smlouvy ve smyslu ust. 7 odst. 2) zÆkona Ł. 480/2004 Sb. ProdÆvaj c mu souhlas se zas lÆn m obchodn ch sd leni V

souvislosti s prodejem zb nebo slu eb ProdÆvaj c ho.
Tato smlouva nab vÆ piÆtosti a œŁinnosti dnem jej ho podpisu. Tato smlouva u la nahrazuje pł padnou dosavadn rÆmcovou smlouvu.
Pł lohy: V eobecnØ doiiac a prodejn podm nky spoleŁnosti ContiTrade Services s. r. o.

za stranu prodÆvaj c : za stranu kupuj c : Bene ov dne 28.02.2018

jmØno Martin Volek jmØno Ing Petr Hostek MBA

podpis: podpis

jmØno: Karel Rozko n

.

podpis

raz tko c rwice_..J raz tko
Cfl 7b

C II
W StrÆnka 1 Z 2



V eobecnØ dodac a prodejn podm nky spoleŁnosti ContiTrade Services s. r. o.

A. V eobecn
1. Tyto V eobecnØ dodacl a prodeJnt podm nky (dÆle Jen VDPP ) pletl pro v echny dodÆvky zbo ContiTrade SeMces s.r.o. (dÆle Jen pmdÆvaJlcr) obchodn m partnerøm

(dÆleJen kupuj c ) a tvołi ned lnou eouŁÆst kupn ch emluv.
2. Kupuj c m płedklÆdanÆ odchylky od t chto VDPP jeou œŁinnÆ jen, jeou- i pleemn schvÆleny prodÆvaj c m.
3. ProdÆvaj c si vyhmzuja prÆvo mÆnii ceniky bez płedchoz ho upozom ni. ObjednÆvky Kupuj c ho zpracovanÆ pouze na zÆklad nab dkov ch cenikœ nezavazuji

ProdÆvaj c ho k dodÆvce. ObjednÆvky podiÆhaji aouhiaenÆmu schvÆleni ProdÆvaj c m a mohou b t ProdÆvaj c m redukovÆny nebo zru eny.
4. stn a ieiełonlckÆ objednÆvky, jako i œstn a ieiefonickÆ dohody se zÆsiupci ProdÆvaj ciho jsou zÆvaznÆ teprve po p aemnÆm vystaveni objednÆvky a potvrzeni

ProdÆvaj c m. ObjednÆvky up ain nÆ v e ekironlck ch eyaiÆmech jsou pro Kupujic ho zÆvaznÆ, siejn jako p semnÆ pmvedeni.
5. Kupuj c bere na v domi, e pł padnÆ te efonlckÆ hovory vedenÆ na zÆkaznick ch iinkÆch mohou b t z døvodu zkvalitn n zÆkaznick ch s u eb monliorovÆny. O uvedenÆ

skuteŁnosti je Kupuj c povinen Informovat svÆ zam stnance, kiełi budou płedm inÆ ieiefonÆty uskuieŁ ovat.
B. Dodac podm nky

1. DodÆni zbo se uakuieŁ uje płevzet m zbo Kupuj c m nebo płedÆn m prvn mu dopravci k płeprav pro Kupuj c ho nebo płedÆn m Kupuj c m pov łenÆ osob . S
dodÆn m zbo dochÆz souŁasn k płechodu nebezpeŁ kody na zbo na Kupuj c ho.

2. VyœŁtovÆni dodÆvky (fakturace) se provÆd neprodlen po uskuteŁn ni dodÆvky podia cen a podm nek pro poskytovÆni smluvn ch slev (rabatø) piatn ch ke dni
uskuteŁn n dodÆvky. Faktury jsou vystavovÆny v prodejn ch m stech a jsou płedÆny Kupuj c mu płi odb ru zbo nebo jsou Kupuj c mu zaslÆny doporuŁenou po lou.
Płevzet zbo potvrzuje Kupuj c na dodac m jatu, pł padn na kopii faktury, kterÆ souŁasn nahrazuje dodac ust. Potvrzen płevzet zbo provede oprÆvn nÆ osoba
tnk, e na dok ad uveda hœ kov m p smem svÆ jmÆno a pł jmen , pracovn załazen (funkc ), płipoj vlastnoruŁn podpis a otlak raz tka rmy Kupuj c ho.

3. O Łi dodÆvky płi łakturaŁn m prodeji v rÆmci uzavłenÆ kupn smlouvy jsou pł pustnÆ.
4. Pł pady vy moci (napł. po Ær, eap oze, zÆplavy, stÆvky u ProdÆvaj c ho nebo u dodavate œ Zbo nebo surovin) oprav uji ProdÆvaj c ho płimÆłen pmd ou it dodac

hœtu nebo odstoupit od kupn smlouvy pro nemo nost p n ni bez nÆroku Kupuj c ho na nÆhradu kody.
5. VrÆceni prodanÆho zbo je vy ouŁeno, pokud nen v ZÆruŁn ch a reklamaŁn ch podm nkÆch uvedeno jinak. Pokud bude v jimeŁn ProdÆvaj c m odsouhlaseno vz t zbo

zp t, bude dobropaÆna cena platnÆ ke dni vrÆceni zbo . Bude-iI dodac cana ni na p atnÆ denn cena bude dobropaÆna dodac cena. V e uvadanÆ naplat v
pł padech v konu prÆva v hrady vlastnictv ke zbo .

6. DodanÆ zbo zøatnvÆ majetkem ProdÆvaj c ho a do œplnØho zaplacen kupn ceny Kupuj c m pouze pro pł pad, kdy ProdÆvaj c uplatn v hradu viaatnickÆho prÆva.
VrÆceni dodanÆho zbo z titu u v hrady vlastnictv nen pova ovÆno za odstoupeni od smlouvy.

7. Płi prodleni Kupuj c ho a p atbami za zbo je ProdÆvaj c mimo jinÆ oprÆvn n pozastavit dal dodÆvky zbo .
8. ProdÆvaj c płevezme bazp atn od Kupuj c ho neupotłebitelnÆ pneumatiky k ekologickÆ likvidaci v aou adu ae zn n m ZÆkona o odpadech Ł slo 185/2001 Sb rky.

C. Platebn podminky
1. Pokud nen uvedeno jinak, rozum j se prodejn ceny ProdÆvaj c ho, v echny nab dky, faktumce a œŁtovÆn v KŁ.
2. Jako datum spln n piatby se rozumi datum, kdy byla pł slu nÆ hotovost dÆna k dispozici ProdÆvaj c mu nebo pł slu nÆ ŁÆstka płipsÆna ve prosp ch œŁtu ProdÆvaj c ho

uvedanÆho na faktułe. Pen it zÆvazek plni Kupuj c na svÆ nÆk ady a nebezpeŁ .
3. Płi placent v hotovosti je m stem pln n pro Kupuj c ho pł slu nÆ prodejn m sto ProdÆvaj c ho.
4. Realizace ka dÆ d lŁ objednÆvky je limitovÆna nepłekroŁen m celkovØho kreditn ho limitu Kupuj c ho, jeho v e je 100 000,- KŁ.
5. Faktury jsou splatnÆ do 17 dnø ode dna vystaven , pokud ve am ouv nen dohodnuto jinak. Vystaven faktury je ProdÆvaj c povinen zajistit doS dnø po dodÆn zbo .
6. Płi platb płedem lze zbo płevz t nebo odeslat a po spln n platby.
7. Płi opo d nÆm placen Kupuj c m je ProdÆvaj c oprÆvn n œŁtovat œroky z prodieni ve v i 0,03% z dlu nÆ ŁÆstky za ka d zapoŁat den prodlen .
8. VŁasnÆ nezaplaceni faktury, s dobou prodleni płesahuj c 30 dnœ, je pova ovÆno za podstatnÆ poru en kupn smlouvy a je dœvodem pro odstoupeni od smlouvy ze

strany ProdÆvaj c ho.
D. Odstoupeni od smlouvy

1. KterÆkoli smluvn strana ja oprÆvn na a okam itou œŁinnost od smlouvy odstoupit za podm nek stanoven ch v ust. 55 2001-2005 ObŁanskØho zÆkoniku. Mimo zÆkonnÆ
døvody pro odstoupeni mø e ka dÆ smluvn strana a okam itou øŁinnoatl odstoupit od amlouvy v t chto pł padech:
- v pł pad prodleni s œhmdou kupn ceny nebo ceny pneuaervlanlch slu eb,
- v pł pad poru eni V eobecn ch dodac ch a prodejn ch podm nek spoleŁnosti Con Trade Servlcaa aro.,
- v pł pad poru eni podm nek stanoven ch touto smlouvou,
- v pł pad , e ohledn majetku Kupuj c ho bylo vydÆno inao venŁn m soudem rozhodnuti o œpadku nebo hroz c m øpadku ve smyslu zÆk. Ł. 18212006 Sb., nebo jinÆ

rozhodnut o prohtÆ eni insolvence, nebo byl nÆvrh na prohlÆ en œpadku zam tnut pro nedostatek majetku, nebo bylo płijato rozhodnuti o zru eni Kupuj c ho a tkvidacl,
- v pł pad eaekuce na majetek Kupuj c ho.
Odstoupeni od smlouvy je tłeba provÆat p semn a zaslat druhÆ atmn doporuŁen m dopisem. Odaioupenlm od amlouvy nen dotŁana povinnost stran vyrovnat vzÆjemnÆ
zÆvazky a pohledÆvky.

E. ZÆruka e reklamaŁn ł zeni
1. Reklamace budou vyłizovÆny podia platn ch ZÆruŁn ch a reklamaŁn ch podminek spoleŁnosti ContiTrada Servicea aro. (aktuÆln platnÆ zn n je k dispozici u

ProdÆvaj c ho na vy ÆdÆni nebo na tntemetov ch strÆnkÆch ProdÆvaj c ho www.beatddve.cz) a podpœm podle pł slu n ch uatnnoveni obŁanakÆho zÆkon ku.
2. Kupujici je oprÆvn n k uplatn ni nÆroku na zÆruku vøŁi ProdÆvaj c mu. Uplatn n nÆroku mus b t provedeno formou pisemnÆho reklamaŁn ho protokolu vystavenØho

Kupuj c m na ve kerÆ vadnÆ zbo , zji t nÆ v prøb hu zÆmŁn hœty.
3. NÆrok na zÆmku je vylouŁen, nebyla-II za zbo dosud zaplacena splatnÆ kupn cena Kupuj c m.
4. DodÆvky zbo ni kvality se uskuteŁ uji v dy s pln m vylouŁen m nÆroku na zÆruku, pokud nen v zÆruŁn ch a reklamaŁn ch podm nkÆch v robce uvedeno jinak. Tyto

dodÆvky lze uskuteŁnit pouza po płedchoz dohod smluvn ch atran.
5. Pro novÆ pneumatiky, pł p. protektory existuji zÆruŁn podm nky v robce. Tyto zÆruŁn podm nky maj płednost v dy, kdy ae odchyluj od ZÆruŁn ch a reklamaŁn ch

podm nek ProdÆvaj c ho.
6. Kupuj c je povinen prohlÆdnout si zbo płi płevzet a do dodac ho tatu uvÆat v echny vady zjistitelnÆ płi tØto prohl dce, jinak se mÆ za to, e Zbo tyto vady nemÆ.

F. ZÆv reŁnÆ ustanoven
1. Shoda a protiteroristick mi sm rnicemi: Smluvn strany jsou si v domy Rezoluce OSN Ł. 1267/1999, 1333/2000, 1373/2001 1390/2002 a 145512003 a Sm rnice Rady EU

(EU) Ł. 258012001 a 881/2002, ve zn n pozd j ch płedpisø, t kaj c ch se omezuj c ch opatłen proti urŁit m osobÆm, podezłel m z teroristick ch aktivit (ProtitarodatickÆ
am mice). Strany potvrzuj , e nejaou spojeny ani zapojeny do jakÆkoliv płimÆ nebo nepł mÆ aktivity jakÆkoliv povahy a jakoukoliv fyzickou osobou, spoleŁnost ,
skupinou a subjektem, jejich seznam je uveden v Protiterortatick ch sm rnic ch. Strany se zavazuj dodr ovat ProtiteroristickÆ sm rnice.

2. Pokud nen atanoveno v t chto VDPP jinak, plat pro vzÆjemnÆ vztnhy płialu nÆ uatnnovenl ObŁanakÆho zÆkon ku. V pł pad rozhodovÆn sporø a Kupuj c m je k
rozhodovÆn aporø z kupn smlouvy m stn pł slu n obecn soud ProdÆvaj c ho bez ohledu na s dlo Kupuj c ho a v jimkou pł padø, v nich mÆ Kupuj c s dlo ve
StłedoŁaskÆm kraji a v Pmze. V t chto pł padech je m stn płtaiu n obecn soud Kupuj c ho.

3. Tyto VOPP tvołi ned lnou souŁÆst kupn smlouvy a mohou b t t mito smlouvami modl kovÆny. Podm nky dohodnutÆ v RÆmcovÆ kupni smlouv maj pładnost płed
uatnnoveniml t chto VOPP. Kupujicije povinen płi ka dÆ zm n provedenÆ v Obchodn m rejstł ku nebo v ivnoatenakÆm oprÆvn ni płedlo it novÆ doklady.

za atranu prodÆvaj c : Prah dre 28.Q.2018 za stranu kupuj c : Bene ov

jrnØno: Martin Volek JrnÆno: Ing. Petr Hoatek MB

podpis podpia

JrnØno: Karel Rozko n

podpia
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