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INMEDIA. spol. s r.o." hlámestie SNP č. 11. 960 01 ZVOLEN

Kúpno - predajná zmluva
uzavretá podťa § 409 a nasl. Obclroclnélro zákorrníka

ZWLIJYNE srnANY

PnnUÁVa;ÚCr: INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP č. 11
Zvolen
960 01
tel.č.: 045l5363008, 5363024
fax. č.: 045l5326976

Štat.rtá.ny zástupca: Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová
Oprávnenie k Činnosti: Výpis z Obchod. registra

v B. Bystrici číslo 4345lS
rčo: 36019208
rČ oprr: sK202006682g
Bankové spojenie: UniCredit Bank, Zvolen
Císlo účtu: 6619429000/11 1 1

KUpUJÚCI: M 4T E R srí irou cH^\ELtNEc
cH nEu NEL lr n 16
óln o4 ?ÚcHOv

Štututá.ny zástupca: bl N K4 čraat t čxou[, riad;lúlca M !
ICO: !a4 2q Gs1,IČOPH, t-,cL 46G qylt7
Bankovéspojeniez ?Rtt4t b[NK4
Císlo účtu: ?29 016 G0O5f 51600
Tel. č. / Fax: |ItlJ ltl| 4e g§

uzatvárajú
Prostredníctvonr svojiclr predstavitel'ov kťrpno-predajlrťt zrnluvtt v tomto znení:
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4.
5.

1.

Cl. I.

Predmetonr zmluvy sťr opakované dodávky potravirrárskeho tovarll, nrlieka a mlieČr1Yclr

výrobkov, prípadne ďalšieho tovaru podťa aktuálnelro ponukovélro listu. Dodávky budťr

uskuto čňované na zák\ade upl atnených obj e dnávo k.

Kupujúci v objedrrávke uvedie clruh, množstvo, balenie a odberné rniesto tovaru.
predávajťrcl, sazaváztýe potvrdit'objednávku kuptrjúceho a dodat'nru objednané mnoŽstvo

v dolrodnr"rtých terrnínoch.
Dodávky budťr uskutočňované na zák7ade aktuálnelro rozvozného plántr.

Zn1uvné strany sa dohodli, že kupujúci rradobťrda vlastnícke právo k tovaru aŽ ťrplnýrn

zap1atením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnei skazy a náhodného zhoršenia predmettr

kťlpy preclr ádza na kupuj ťlceho od ovzdanínr veci.

čt. II.

preclávajťrci ručí ktrptrjúcemtt, že dodaný tovar zodpovedá akosti a vylrotoveniu v akom bol

certifikovarrý a povolená jelio výroba a distribúcia.
Preclávajťrci poskytuje ktrpujťrcemtt záruku za akost'tovaru podťa §429 až 432 Obchodného

zákorrrríka.

čt. m.

yady zlavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovat' ihneď,

najneskór však do 3 dní odo dňaptevzatia tovaru a to aj písomne.

Vády skryté a vady akosti má kr.rpujúci právo reklanrovat'počas celej doby spotreby tovaru.

Kupir|ťrci-je povinný tieto vady reklamovat'čo najskór, najneskól však do 5 dní od ich

1.

2.

zistenia a to pisomne.
3. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskór však do 15

dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajirci

povinný vysporiadať d9.30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
4. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamíetnutí reklarnácie a

výróvnanie sa s kupujúcim, a to dodaním bezchybného tovaru za tovar vadný, alebo

poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na ÚČet

kupujúceho.

čl. tv.

Zmluvné strany sa clohodli, že kťrpnorr

predávajťlcelro.

cenou ie cena podl'a aktrrálrrelro cenníka

2.

1.

1.

2. Dohodou účastníkov tejto zmluvy sa dojednáva
predávajúcemu kúpnu cenu a to najneskór do 14

povinnosť kupujťrceho zaplatit'
drrí odo dria vystavenia faktúry

a

4.

kuprrjírcernu.
V pripacle, ak sa kupujťrci dostane do omeškania s plateníni í-aktúry za dodaný tovar, rrhradí

próclávajúcetnu znrluvrrťr pokuttr vo výške 0,050Á z f'aktrrrovarrej sllmy za l<aždý ďeřl

omeškania.
V pr.ípade, ak sa ktrpujťrci dostane do orneškania s platerrím faktúrry za ďodaný tovar viac

ako 30 dní, bude sa to považoyat' zaporušenie zmluvy poclstatným spósobonr.
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čt. v.

VŠetkY písomné doklady týkajúce sa vzt'ahov ztejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku,
zasiela jedna zmluvná strana na adresu drulrej zrnluvnej strany, ktorá je uvedená pri
oznaČení znrlrrvnej strany v Úvode tejto zmluvy. Ak dójde k zmene tejto adresy, je povinná
zmluvná Strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámít' zmenu adresy druhej zmluvnej
strane do i5 dní od r.,tedy ako knej došlo. Ak tťlto povinnost'nedodrží, splrrí druhá strana
svoju Povinnosť don-rčit'zásielku aj zaslaním zásielky r-ra póvodnú adresu, a to aj v prípade,
ak by sa zásielka vrátila ako nedoručená. V tomto prípacle sa považrrje zásielkaza doručenťl
dňom, keď sa vrátila nedoručená zásielka odosielatel'ovi.
Týrrrto zmluvné strany menia aj ustanovenie § 349 ods. 1 Obch. zák. tak, že prejav vóle
odstúPit' od zmltrvy sa považuje za doručený a znrlltva zaniká aj v prípade uveclenom
v odseku 1 tolrto článku veta tretia a štvrtá.

čt. vI.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spol,y, ktoré rnedzi rrinri vznikli alebo v brrclťrcrrosti
vzniktrťr z tejto znrlur,y alebo v sťrvislosti s tottto zmluvott btrdúr rozhodované v
rozhodcovskom konaní v zmysle zákona č. 24412002 Z. z. o rozhodcovskom konaní
nezávislým rozhodcom Stáleho rozhoclcovskélro sirdu pri Slovenskej arbitrážnej komore,
s.r.o., ICO: 36 414 603, podfa Rokovacielro poriadku tolrto Stáleho rozhodcovskélro súčlu.
Táto zrrrluva nadobudne platnost'driom podpisu pledstavitel'ov obidvoch zrnluvnýclr strán.
Táto zrnluva je vylrotovená v dvoclr vyhotovetriach rovnakej platnosti a záváznosti,
z ktorých každá zo strán dostane po jeclnom vylrotovení,
Táto zmltrvasauzatvár:a na dobu ncvrúú
Doclatky a Zmeny znluvy sťr platné a závázné,len ak buclťl stranami písonrne potvrclerré.
Strany sú oprávrrené odstťrpit' od znrluvy v clósledku porušerria podstatných povinností
protistranou. Odstťrpením od znrluvy nie.je dotknr,rté právo rra náhraclu škody.
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precláva.|ťrci kupujťlci


