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Smlouva o obchodních podmínkách ,
i

Č

uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Prodávající : MOVOS INVEST spol. s r.o.
registrována v obch. rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 75865
sídlo : Kopečná 14, 602 00 Brno
provozovna : Hradec nad Svitavou 453, 569 01 Hradec nad Svitavou
zastoupená : Ing. Janem Vodehnalem
IČO: 29367239
DIČO: CZ29367239
bankovní spojení: R

tel. Fakturace - I
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odběrní místo: ý&väa ,ft ár oevC9 Uvi
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Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodávat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo za níže uvedených
podmínek. , . ,¥1//1 '

Zahájení dodávek je - · "oj' !

Obchodní podmínky '
Ob.jednávky a jejich plnění

Prodávající dodá zboží kupujícímu v dohodnutém termínu.
V případě, kdy je kupující v prodlení s placením faktur za dodané zboží, není prodávající povinen plnit dodávky. Kupující je povinen
potvrdit převzetí zboží na dodacím listě.
Cena zboží i

tCena zboží je stanovena ceníkem platným v době uskutečnění dodávek.
způsob a termín úhrady

Kupní cena bude kupujícímu vyúčtována na určené fakturační místo fakturou s náležitostmi daňového dokladu. Kupující je
povinen zaplatit za dodané zboží kupní cenu a to v době splatnosti faktury.

l) Faktura bude vystavována dekádně dle dodacích listů na odebrané zboží,
t

Splatnost faktury: hotwě-pĚÉpřevzetí--faktuly- x 7 dní od vystavení faktury (nehodící se škrtněte) j

Ĺ
2) Faktura bude vystavována na každý dodací list jednotlivě se splatností 14 dní.
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Při prodlení s placením faktury vzniká povinnost kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky za každý den
prodlení. Poplatek z prodlení je splatný do 14-ti dnů ode dne doručení penalizační faktury.
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III. Jakost výrobků a reklamace
Jakostní ukazatele jsou vymezeny příslušnými nomiami výrobků a hygienickými předpisy,
Reklamace vad zboží bude řešena podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. zjevné vady ( porušení obalů, ,

nesoulad v množství nebo druhu zboží s dodacím listem ) musí kupující reklamovat při přebíráni zboží v místě plnění, ostatní zjištěnř
vady musí být reklamovány v době záruky. !

Vlastnictví
Prodávající zůstává vlastníkem předmětu dodávky až do splněni všech nároků, které mu vyplývají z kupní smlouvy jako
kupujícímu.

Náhrada škody i
Pro uplatnění náhrady škody platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. i

f
Ustanovení spoleČná a závěreČná

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
Zástupce kupujícího prohlašuie, že je oprávněn k podpisu této smlouvy o obchodních podmínkách a prohlašuje, že si je

včdom následků zatajení skutečností ( např. insolvence v době podpisu smlouvy ), při jejichž znalosti by prodávající se stranou i
kupující tuto smlouvu neuzavřel. i,Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí, pokud nedojde k dohodě příslušnými ustanovením Občanského zákoníkj

Podpisem této smlouvy se ruší všechna předchozí ujednání a smluvní vztahy, které byly učiněny mezi prodávajícím a í
kupujícím.

Nedílnou součástí smlouvy je výpis z Obchodního rejstříku nebo živnostenský list a daňové osvědčeni kupujícího a
prodávajícího.

Případné změny či doplňky smlouvy jsou možné pouze za písemného souhlasu obou stran.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. l
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