
Predávajúci: J6.B Unique s. ř. o.
2apísaná V obchodnom registri okresného 5údu Trnava, odd. sro, Vl. č.
33035/T,
s_o sídlom: Bratislav_ská 2558/35J, 931_o1 , Šamorín
lco: 35 928 182, DlC: 202 L918299,lc DPHI sK202 1978299

jej menom konatel': Lubomír J05ífek

(dalej len,,predávajúci" )
a

KupuiúciI

(dálej len,,kupujúci")

uzatvorili dnešného dňa podťa § 409 a nasl, zák,ě.5l3l199l Zb,v platnom znení (obchodný zákonník) tuto

kú pno-predajn ú řámcovú zmluvui
I.

Predmet mrluly

l.lPredmetom tejto zmlu\T je záýázok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar (ďalej len ,,píedmet kúpy"),
ktorého zoznam je uvedený v prílohe č.1, ktorá je neoddeliternou súčasťou tejto zmluly, a to podl'a obj ednávok
k-upujúceho a k-upujúci sa zavázlje zaplatiť kupnu cenu.
1.2 Doba splatnosti faknir je l4dní.
1.3,Miestom p]nenia zrnluly a miestom dodania predmetu hípy je:

|,4.Zmluva sa uzatvára na ara", .r!.l...i!.....,.. i4'.' !

rla(ttI t ř( š lwirlri,
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Dodacie a platobné podmienky

2.1 Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať predmet ktipy, odovzdať doklady, ktoré sa na pr€dmet Inipy

vzťahujú a umoZ-niť'kupujúcenlu nadobudnúť vlastnicke právo k píedmetu kipy v súlade s touto zmluvou,

2.2Závázokpredávajúcehododaťkupujúcemupredmetktipyjesplnenýjelrododanímdomiestajehouvedenia
do prevádÁa.

2.3 Kupujúci zaplatí kipnu cenu ptevodom na bankol"ý účet pr€dávajúceho:

číslo účtu: 4002t94150/7500 veclený vo: ČSoB
a to v lehote splatnosti ulčenej v daňovonl doklade (spravidla fakhilre), ktor,ý \ystaví predávajúci, KÚpna cena sa

p"r"z"i. ," ár",enú pripísaním finančnej sumy na baŇor"ý účet predávajúceho, Predávajúci nie je.povinný

ir",r óáar" tejio zmlulry i tupuj,i"i nie je oprávnený požadóvať od predávajúceho plnerrie skór ako kupujúci

zaplatí predávajúcemu kripnu cenu.

2.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmefu kúpy úplným. zaplatením lcupnej ceny, Nebezpečenstvo

StoJý nu"p."O-"t" L:upy prechádzá na kupujúceho previatím. predmetu hipy od pr€dávajúceho, alůo jeho

odovzdanim dopravcovi na prepralu kupujúcemu, alebo v tase, kéď predávajúci umožní k_upujúcemu nakladať s

predmetom kupy a kupujúci poruší zmlul,u ným, že predmet hipy neprevezme,

2,5 Doba dodania pledmetu kljpy na nriesto uíčené v bode 1,4 tejto zmluly je 5 pracovných dni od objednania

III,
Zodpovednosť za vady

3'lKupujúcijepovinnýuplatniťpÉvazozodpoveórostizavady(ďalejako,,reklamácia..)bezZb}točného

"Jr.r"o,i 
iraÁ, č; hp;júci zistit vaay prednretu kúpy alebo pri lyualožení odbomej starostlivosti mohol vady

zistiť, lajneskót však do 3 dni od prevzatia pledmefu hipy,

3.2 Kupujúci je povinný predložiť pri reklamácii doklad .preukazujúci 
nákup tov_an.l od predárlajúceho a

reklamáciu lykonať písomne s použitim reklamačného formulára, prípadne písomnou formou zaslaním_ mailu na

aJresu predavajriceIró, ktor5; ie umiestnený na jeho webovej stránke. .Pri 
reklamácii je kupujúci povinný uviesť o

akr! vaáu ide aíebo ako sa vada prejar,uje, a aké právo kupujúci uplatňuje,

3.3Predávajúcivybavíreklamáciudopiatichdníododňadoručeniaoprávnenejpísomlejreklamácie'Vprípade,
z. ."tiu-a"iu nie je oprávnená, kupujúci znáša všetkry náklady, ktoré predávajúci nutne r,ynaložil v súvislosti s

preverenim a qlkonan im reklamácie,

3.4 Záruka podl'a tohto článku sa nevzťahuje:

r na nrechanické poškodenie predmefu kúpy spósobené nešetrným zaobchádzaním;

. na poškodenie predmetu kupy spósobené vonka,lsími vplyvmi a|ebo udalosťanri vyššej moci (napríklad

živelné pohomy);
. na vady spósobené používaním 1,1jrobku v rozpore s inštrukciami predávajúceho, poskytnut,ými

kupujúcemu pri predaji predmetu kúpy;

Iv.
záv€rečné ustanovenia

4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami,

4,2 Túto zm]ulu je možné meniť alebo dopíRať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi

zmluvnýnri stratlami.

4,3 Každá zo zmluvrr.ých súán má právo od tejto ZnlulT písomne odstupiť, ak druhá zmluvná strana.nesplní

povinnosť. ktoni podl,á tejto zmlur,y alebo zákoňa má, a to ani v primerane dlhej, dodatočne poslqtnutej lehote.

4.4Vpripade,Žesapodstatnýmspósobomzmeniapodmienky'ZaklonýchbolatátoZmlu\Tuzavretá,Zmluvné
strany sú povinné písomne upraviť podmienky zmlur,ry v zrrrysle zmenených pomerov,

4.5 v prípade, ak vzniknú okolnosti. ktoré zremožňujú celkové alebo čiastočné plnenie povinností ktorejkol,vek

,o ..iuJný.ú strán vyplývajúcich z tejto Zínlu\Y. napríklad požiar,. povodeň, zemetrasenie, vojna, vojenské

op"ra"i" .á^"Iro 
"rruiult.-, 

zákaz exportu, ktoié vzliknú po podpise 
':j'" '*|:y, : _!"]1a}]:: :'.:1Y

ffi;řii Ň;fu;ii.t oaurair,u tei-iný a lehory uvedené v tejto zmluve predlžujú po dobu trvania týchto

okolnosti.
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4.6 Zmlwná strana, ktorá pre okolnosť uvedenú v odseku 4.5 tohto článku Zmlu\Y nie je schopná plniť svoje

záltazky podla tejtó znluly, je povinná okamžite písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu o začiatku a

pi.Jp"'tráÁ"; aou" t vaniu uřo ui o ukončení okolnosti brániacej jej v plnení tejto zmluq/,

4.7 v prípade, ak sa stane niektoré ustanovenie tejto mtluvy neplatné.alebo neúčinné v dósledku okolností, ldoré

nastalipá uzávretí tejto zmlur.y, u o IJonY"h zrrlwne st 
^y 

nimohli.rozumne predpokladať, že nastanú alebo

že budú mať takéto rilinty, nema.ltiieto škutočnosti vply,l na platrrosť alebo účinnosť ostatných ustanoveni tejto

zmlur.y. zmluvné strany sa zavazujú-tut.to n.ptutnj resp. neúčinné ustanovenia bez zb}točného odkladu

nahradiť ustanoveniami platnými a účinnými.

4.8 Zmluvné strany zhodne lyhlasujú, že im nie je máma žiadna skutočnosť, ktorá by sama osebe alebo v

,p".i.ri, irý*i sŇočnosťamiiránilá realizácii tejto zínlury alebo jej jednotlivých ustanovení,

4,9 Zmluvtté strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z_ tejto mrlur,y- ako, aj práva a povinnosti

zmluvných strán touto zmlu!ou n.upl.uuené, ia riadia usranoveniami Obchodného zákonn <a v platnom mení,

4.10Tátozmluvajeq/hotovenávdvoch(2)iclenticlcýchrovnopisoch,zktori'chkaŽdázozmluvnýchstrán
obdrží jeden (l) rovnopis.

3 ?, Jc:l)
datum,.,,.,,.,,,.,,.,,.,,,,,, kupujúci i

pečiatka a podpií oprávnÉnej osoby

Kupujúci]
(paraí")

- ť-9Pl5 opravnenej osoby

Predávajúci
(pafuía)


