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Kúpno - predajná zmluva
uzavretá podfa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

ZIáLIJYNE srnANY

Štututá.ny zástupca :

Oprávnenie k činnosti :

tČO:
tČ oprr:
Bankové spojenie :

Císlo účtu :

INMEDIA spol. s r.o.
Námestie SNP č. 11
Zvo|en
960 01
tel.č.: 045/5363008, 5363024
lax. č.: 045l5326976

Ing. Miloš Kriho
Výpis z Obchod. registra
v B,Bystrici číslo 4345lS
36019208

SK2020066829
UniCredit Bank, Zvolen
6619429000/1 1 1 1

KUPI]JUCI :

Štut,,tá.ny zástupca :

ICO : t\ \\\ \q\
rČ nPH: §,o\, ,ltq 1o{\
Bankové spojenie i Lrxr
Císlo účtu: fitn, \qr Icsu

\tru.qlu* Š\.6.n § \qleul'r^<s\ \\*aou 1rtnbrrr.x,

Wqlit \su\
\ \rrr

azatvárajú
prostredníctvom svojich predstavitel'ov kúpno-predajnú zmluvu v tomto znení:



1.

2,

J.

4.

5.

Cl. I.

predmetom zmluvy sú opakované dodávky potravinárskelro tovaru, rnlieka a mliečnvclrvýrobkov, PríPadne._d'alŠieho tovaru podl'a- aktuálneho |onukového'listu, Doárr," ,#;uskutočňov ané na základ,e uplatnených objednávok. 
l

§up,ujúci v objednávke uveáie druh, množstvo, balenie a odberné miesto tovaru.PredávalÚci sa zavázuje,potvrdit' objednávku r.up";,i".rro a dodat, mu objednané množstvov dohodnutých terminoch.
Dodávky budú uskutočňované na základe aktuálneho rozvoznéhoplánu.
Zmluvné stranY sa dohodli, Že kupujúci nadobúda vlastníck. piá,ro k tovaru až úplnýmzaPlatenímkúPnej ceny. Nebezpečenstvo_náhodnej skazy ananoanono zhoršeniapredmetukúpyprechádzanakupujúcehoódovzdanímveci.'rranrvullvll'ZrrUI§9'l

čt. tt.
Predávajúci ruČÍ kuPujúcemu, že d,od,aný tovar zodpovedá akosti a vyhotoveniu v akom bolcertifikovaný a povolená jeho výroba a distribúcia.'

x:il?i:'i 
poskytuje kupujúcemu záruku za akost, tovaru podi,a §429 až 432 obchodného

Cl, ilI.

YadY zjavné, zistené Pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovat, ihned,,najneskór však do 3 dní odo dňaprevzatiatoiái ato f piro-.,..
VadY skrYté avadY akosti má kupujúci právo ,eklamorrai'počas celej doby spotreby tovaru.KuPujúci je Povinný tieto vady reklamovat' čo najskór,'najneskór však do 5 dní od ichzistenia a to písomne.
Predávajúci je Povinný vYsporiadat' reklam áciu vád, zjavnýchihned,, najneskór však do 15dní od doruČenia reklamácie. Reklamáciu skrl,tých uád to,ruru a vád,akosti je predávajúcipovinný vysporiadat'do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie avYrovnanie sa s kuPujúcim, a to dodaním bezchybného tovaru za tovar vadný, alebopoukázaním časti kúpnej 

'c"ny 
zod|ovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účetkupujúceho.
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1.

Cl. IV.

1' Zmluvné stranY sa dohodli, že kúpnou cenou je cena podl,a aktuálneho cenníkapredávajúceho.

zmluvy sa dojednáva povinnost' kupujúceho zaplatit'ato najneskór do 14 dní odo dňa vystavenia faktúrv
3. V PríPade, ak sa kuPujúci dostane do omeškania s platením íaktúry za dodaný tovar,uhradí

:§sffii;emu 
zmluvnú pokutu vo výšk e 0,05Ž/o z fakturovanej sumy La každý deň

V PríPade, ak sa kuPujúci dostane do omeškania s platením faktúry za d,odaný tovar viacako 30 dní, bude sa to považ ovat' zaporušenie zmluvy poJri"rn}ř;i,íJň. "

2.

4.

Dohodou účastníkov tejto
predávajúcemu kúpnu cenu
kupujúcemu.



1.

l.

Cl. V.

Všetky písomné doklady týkajúce sa vzt'ahov ztejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku,
zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri
označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dójde k zmene tejto adresy, je povinná
zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámtí' zmenu adresy druhej zmluvnej
strane do 15 dní od r,,tedy ako knej došlo. Ak túto povinnosť nedodrží, splní druhá strana
svoju povinnost' doručit' zásielku a1 zaslaním zásielky na póvodnú adresu, a to aj v prípade,
ak by sa zásielka vrátlla ako nedoručená. V tomto prípade sa považuje zásielka za doručenú
dňom, keď s a v r átlla nedoručená zásie|ka o do s i elate ťovi.
Týmto zmluvné strany menia aj ustanovenie § 349 ods, 1 Obch. zák. tak, že prejav vóle
odstúpiť od zmluvy sa považuje za doručený a zmluva zaniká aj v prípade uvedenom
v odseku 1 tohto článku veta tretia a štvrtá.

čt. vI.

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú
zprávnych vzt'ahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich stouto
zmluvou, vrátane sporov o platnost', výklad azáník tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie
v rozhodcovskom konaní Stálemu Rozhodcovskému Súdu zriadenému pri Rozhodcovská,
Arbitrážna a Mediačná, a.s., tČO: gS 862 882, zapísanáv Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3157lB. Zm7uvné strany sa rozhodnutiu vydanému
v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany
konečné azávázné.
Táto zmluva nadobudne platnost'dňom podpisu predstavitefov obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záv'áznosti,
zktorýchkaždá zo strán dostane po jednom vyhotovení.
Táto zmluv a sauzatváta na dobu ffih..[lEý.*.C:!.T.{.....
Dodatky a zmeny zmluvy sú platné a závázné,len ak budú stranami písomne potvrdené.
Strany sú oprávnené odstúpit' od zmluvy v dósledku porušenia podstatných povinností
protistranou. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody.
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