rÁvorĺłĺy
Kúpna zmluva č,.KUl02l18l8
uzafuorenápodľa $ 409 a nasl. obchodného zĺákonníka
Pľedávajúci:

KAVOMATY

Kupujúci:

Služby Cífer s.r.o'

s.r.o.

Nižná brána 2, 060 0l Kežmarok

V

Nám. A' Hlinku 31 919 43 Cifer
V zastupení: Mgr. Ján Gašpárek

zastupení: Ing. Peteľ Grondäk, konatel'

ICO: 317 35 657

lČo: ąlsąsgąz
lČ ppH: sK2024l1l7l6
Zapísaný v oR: oR okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, Zapísaný v oR: oS TT V|ožka č,íslo:34684/T

lč oprĺ: sK20205l267o

vložka č,.3378ĺP
Bankové spojenie: UniCľedit Bank Czech Republic and

Slovakią

a.s. - pobočka zahraničnej banky
Čísloúčtu:l440359o03/l l l
Tel. a fax: 052/452 4884, 452 2224

l

Bankové spojenie: .......'..

čísloúčtu;..........

Tel. a fax: 09tl859191, slavik@cifeľ.sk

ktorí po prehlĺĺsení,že sri oprávnení nakladať s pľedmetom anluvy' uzatvorili nasledovnú
Kúpnu zmluvu.
I. Predmet zmluvy

l. Predávajúci sa zavdanje kup'ujúcemu odpredať a nainštalovať nasledujúce zariadenia:
. SAGOMA H5 REPAS, VC: 08090120
mtluvy" ), zauěiť osoby, ktoré budú automat obsluhovať a kupujúci sa zav'ázllje za predmetzmluvy
zaplatiť dohodnutú cenu v zmysle podmienok tejto zmluvy. Pręsná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená na dodacom
liste.
( ďalej len ,,predmet

II. Kúpna cena

Kupujúci sa zavđanjezaplatiť za predmet zmluvy cenu ( d'alej len ,,kúpna cenď.)
vo výške 850,- EUR bez DPH (slovom osemstopäťdesiat €),
tj' l020,- EUR vrátane DPH (slovom jednotisícdvadsať €)'
2. Kúpna cena je stanovęná dohodou zmluvných strán v znysle zákonač,. 1811996 Z. z' o cenáchnazálklade cenovej
ponuky predávajúceho.
3' Kúpna cenazahířla cenu dopravy na miesto plnenia, montiížny matęriál a rovnako aj zaučenie osôb, ktoré budú automat
obsluhovať.
4' Pľedávajúci odpredá aztrovęřl dodá kupujúcemu:
. sAGoMA H5 REPAS, VČ: 08090120
l.

SPOLU:

850,-

EUR

DPH20o/o: 170,- EUR

Cena celkom vráúanę2Do/oDPH: 1020,5.

bez

DPH

EUR

Predávajúcisazaväzuje splniť pľedmet zmluvy nazźklade objednávky na dohodnutom mieste zloženia,podl'a dispozícií
kupujúceho. Pľedávajrici sa zaväzuje dodať predmet znluvy v teľmínędo 4.l2'20l8 na dohodnutom mieste zloteiia - v
priestoroch viacúčelovášportová hala Cífer

Kupujúci sazav'đzujepotvrdiť dodací list o prevzatí tovaru.

III. Platobné podmienky
1. Pľávo na zaplatenie kúpnej ceny vzriká predávajúcemu sp|nením jeho zźtväzkudodať pľedmet anluvy.
2' Pľedávajúci sa zaväalje vystaviť kupujúcemu faktúru za pľedmet anluvy' Kupujúci sa zav'äanje uhradiť faktúru v termíne
jej splatnosti' Kúpna cena sa považuje za uhľadenújej pľipísanímna účętpredávajúceho uvedený v zźlhlavítejto zmluvy.
3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu za oneskorené zaplatenie kúpnej ceny alebo jej jednotliých splátok a to
vo ýške 0,05 o/o z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

lz2

-f

4. Pľedávajúci sa zaviŁuje uhradiť zmluvnú pokutu za oneskorené splnenie pľedmetu kúpy vo výške 0,05
zakaždý deň omeškania ak je v omeškaní o viac ako l 0 pľacovných dní.

%o

zkűpnej ceny

IV. Pľechod vlastníctva a zodpovednost'za škodu
l'

Kupujúci nadobudne vlastníckę právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatenimkúpnej ceny vľátane DPH. Pľi
neuhradení kúpnej ceny vrátane DPH riadne a včas je pľedávajrici oprávnený okąmźite ôdstúpiť od tejto mrluvy ku dňu
doručenia odstúpenia kupujúcemu' predmet zmluvy dęmontovať a đdobraťńo kupujúcemu. rupujúcije povinńy umožniť
predávajúcemu demontiíž prędmetu zmluvy, a to pod hrozbou zĺrluvnej pokuty vó v1iĺLe 20,-Eur-zatazä1ĺ aeĺomeškania s umożlęním k pľístupu k predmetu anluvy.
Y. Kvalita a záľuka tovaru

l. Zmluvné strany sa budti ľiadiť$ 422

a nasl. obchodného zákonníką ktoré upravujú nĺíLroky zodpovednosti za chyby. Za
chyby a poruchy nebudú považovanézttvady spôsobené ohňom, bleskom' dokázaným a néodborným používaníń
predmetu zmluvy.
2. Záĺručná doba na predaný nápojový automat je 12 mesiacov od dátumu prevzatiaa podpísania uvedeného v záručnom
liste, v ktoľom sú uvedené podmienky ztlruky.
3. Pľedávajúci garantuje odstránenie všetkých poruch a chýb na zźlk|adetelefonickej, faxovej alebo písomnej objednávky do
24hodín od nahlásenia poruchy, v pľípade dní pracovného pokoja maximálne do 3 pracovných dní.
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v I. akostnej triede. Automat budę đodanýspolu s dodacím listom,
platným certifikátom stľoja, návodom na obsluhu a návodom na vykonávanie sanitácię.
5. Predávajúci požaduje od kupujúceh o, aby záruěĺý list (alebo jeho kópia) bol pri servisnom zásahu k dispozícii
servisnému tęchnikovi' V pľípade, že pri oprave tento zĺručnýlist nebude k dispozícii, predávajúci budé úětovať náklady
na opravu v plnej ýške.

VI. osobitné ustanovenia

YII. Zár erečnéustanovenia

l. Zmena dohodnutých podmienok je možná len

po vzĺjomnej dohode' V prípade, že nie je touto zmluvou stanovené inak,
riadia sa vzájomné vzťahy z nej vyplývajúcę obchodným zákonníkom a všeobecn e záiazni,mi právnymi predpismi.
2' Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a jé vyírotovená v troch
vyhotoveniach, pľedávajúci obdržídve vyhotovenia a kupujúci obdľžíjedno vyhotovenie.
3. Učastnícitejto zmluvy svojim podpisom na tejto zmluve potvľdzujú, že nĺiluve porozumeli, s jej obsahom súhlasia a
budú jej ustanovenia dodržiavať bez ýhrad. Zárovęíl pľehlasujú,že zmluvanebola dojednanĹv tiesni ani zainak
jednostranne nevýhodných podmienok.
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