KUPNĺ SMLOUVA 1_2013
podle ust. par. 409 a násl. obchodního zákoníku, uzavřená mezi

1/ Gardentech s.r.o., iČ 27719979, se sídlem v Brně, Mírová 15, zapsanou do OR u KS
v Brně odd.C, vložka č.54324, zastoupenou jednatelem firmy panem Jaroslavem Toningerem
jako prodávajícím / dále jen „ prodávající “J, a

2/Obcí Přibice, lČ 00600211, se sídlem Přibice 348, zastoupenou svým starostem paní
Mgr. Marií Bednářovou jako kupujícím / dále Jen „ kupující“.
1.
Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím :
Rider Husqvarna P 524 se žacím ústrojím Combi 122.
2.
Prodávající prodává zboží podle čl.1 této smlouvy se všemi jejich součástmi a
příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu
podle čI. 5 této smlouvy.
3.
Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čI. 1 této smlouvy
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podepsání této smlouvy, a to v místě splnění
tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy. Závazek prodávajícího
ke splnění jeho závazku k dodání zboží podle čI. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný
v místě plnění tohoto závazku dnem předání, převzetí a uvedení do provozu tohoto zboží
formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.
4.
Nebezpečí škody na převáděném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem
faktického převzetí tohoto zboží, vlastnické právo ke zboží podle čI. 1 této smlouvy přechází
z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čI. 1
této smlouvy způsobem podle čI. 3 této smlouvy.

5.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle ČL 1 této
smlouvy kupní cenu ve výši 319.222,- Kč. Součástí této ceny jsou veškeré náklady
prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané
hodnoty v sazbě podle zákona.
6.
Kupní cena podle Čl. 5 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího Po splnění závazku
prodávajícího k dodání zboží podle čI. 1 této smlouvy způsobem podle Čl. 3 této smlouvy ve
lhůtě do 14-ti dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování! faktury-daňového
dokladuj.

7.
S převodem zboží podle čI. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 12
měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje odstraňovat vady na zboží podle čI. 1
této smlouvy, přílohy č.1 ve lhůtě do 7 dnů od doručení příslušné reklamace kupujícího,
v případě nutnosti i přechodným dodánĺm náhradnĺho kusu zboží.
8.
Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čI. 3 této
smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a
více vad, a ito postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

9.
Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle Čl. 6
této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky
ex tunc.

10.
Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a
prodávajícím při realizaci této smlouvy ust. par. 409 a násl. obchodního zákoníku. Vzhledem
k právní povaze kupujícího jako nepodnikatelského subjektu je toto ujednání zároveň volbou
práva podle ust. par. 262 odst. 1 obchodního zákoníku.

11.
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních
stran.
12.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
13.
Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.
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Gardentech s.r.o.
Jaroslav Toninger-jednatel
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