............................

KÚPNA ZMLUVA číslo: ....................
1.

Predávajúci: VUKI a.s.

2.

Kupujúci:

3.

................

Predmet zmluvy: podľa objednávky kupujúceho č: ...............

Položka
číslo
1.

Označenie
tovaru
........... ..........x...... mm
prírastok izolácie max. ...
EN .......

IČO: .................
DIČ: .............
zo dňa: ..................

Množstvo

Cena za jednotku

Celková cena

.............. kg
(+/- 5%)

........... EUR/kg

........... EUR

Balenie ........ x cievka K600 na ...........x palete EUR - vratné, zálohované (do 6 mesiacov).
Súčasťou dodávky bude skúšobný protokol.
4.

Dodacia lehota: ...................
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu tejto kúpnej zmluvy, má kupujúci právo
od predávajúceho požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý aj
začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli na tom, že v tom prípade, ak
by predávajúci nedodal predmet tejto kúpnej zmluvy kupujúcemu do .............. z dôvodu, že má
kupujúci neuhradené záväzky voči predávajúcemu, nemá kupujúci právo požadovať od
predávajúceho úhradu zmluvnej pokuty.

5.

Spôsob dopravy: EXW VUKI Bratislava (INCOTERMS 2010).

6.

Kupujúci sa zaväzuje predmet tejto zmluvy na svoje náklady prevziať do siedmich (7) pracovných
dní po tom, čo ho predávajúci na prevzatie písomne vyzve. Kupujúci je povinný na požiadanie
predávajúceho písomne potvrdiť prevzatie predmetu tejto kúpnej zmluvy.

7.

Platobné podmienky:
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu najneskôr do ..... (...) kalendárnych dní odo dňa
vystavenia faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že penále za oneskorené zaplatenie faktúry činí
0,05 % z dlžnej sumy, za každý aj začatý deň omeškania. Kupujúci je oprávnený faktúru, ktorá
obsahuje nesprávne údaje, vrátiť predávajúcemu na opravu, a to do piatich (5) kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia.
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8.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad stornovania objednávky sa budú uplatňovať storno
poplatky nasledovne:
· v prípade stornovania objednávky do troch (3) kalendárnych dní odo dňa potvrdenia prijatia
objednávky sa zaväzuje kupujúci uhradiť storno poplatok vo výške 10 % z hodnoty
objednávky,
· v prípade stornovania objednávky do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa potvrdenia
prijatia objednávky sa zaväzuje kupujúci uhradiť storno poplatok vo výške 60 % z hodnoty
objednávky,
· v prípade stornovania objednávky po desiatich (10) kalendárnych dňoch odo dňa potvrdenia
prijatia objednávky sa zaväzuje kupujúci uhradiť storno poplatok vo výške 100 % z hodnoty
objednávky.
Zmluvné strany sa dohodli, že storno poplatok je kupujúci povinný uhradiť do štrnástich (14)
kalendárnych dní, a to na základe faktúry vystavenej kupujúcemu predávajúcim.

9.

Vlastnícke právo k dodanému tovaru resp. jeho finančný ekvivalent, prechádza na odberateľa až
po jeho úplnom zaplatení. Kupujúci sa postará na svoje náklady, aby táto výhrada vlastníckeho
práva platila voči tretím osobám. Kupujúci akceptuje toto vlastnícke právo a ďalej sa zaväzuje, že
umožní dodávateľovi pri uplatnení tohto práva prístup k tovaru a nakladanie s ním. Kupujúci
vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych ustanovení týkajúcich sa výhrady vlastníckeho
práva. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že prípadné náklady na mimosúdne inkaso znáša
dlžník.

10. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Pri predávanom výrobku, na ktorý
predávajúci poskytuje záruku, je kupujúci povinný vady reklamovať do štrnástich (14)
kalendárnych dní odo dňa ich zistenia, najneskôr však do konca záručnej lehoty. Písomná
reklamácia musí obsahovať minimálne tieto údaje:
– číslo faktúry,
– druh dodaného výrobku,
– dátum dodania výrobku,
– opis vady výrobku a ako sa prejavuje,
– voľbu nároku.
11. Pre otázky nebezpečenstva škody na výrobku platia ustanovenia § 455 - 457 Obchodného
zákonníka.
12. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou a Všeobecnými dodacími podmienkami VUKI a.s.
sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a Dohovorom OSN
o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru („Viedenský dohovor“) z 11. apríla 1980.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov,
najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto
Zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia na rozhodnutie výlučne Slovenskému
obchodnému rozhodcovskému súdu so sídlom Pernikárska č.1, 010 01 Žilina, zriadenom pri
European Commercial Advisory s.r.o., so sídlom Zámocká 26, 811 01 Bratislava,
IČO: 44 842 031, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 59887/B (ďalej len „Arbitrážny súd“), v rozhodcovskom konaní vedenom podľa
procesných ustanovení rokovacieho poriadku, štatútu a iných predpisov tohto Arbitrážneho súdu
platných v čase začatia sporového konania, subsidiárne podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Zmluvné strany
zároveň oprávňujú Arbitrážny súd, aby v rozhodcovskom konaní rozhodol spor podľa zásad
spravodlivosti v zmysle § 31 ods. 4 zákona. Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť rozhodnutiu
vydanému v rozhodcovskom konaní Arbitrážneho súdu s tým, že rozhodnutie bude pre zmluvné
strany konečné a záväzné. Na základe dohody zmluvných strán je dojednanie o tejto
rozhodcovskej doložke neodvolateľné a pre účely tejto zmluvy sa § 40 ods. 1 písm. h) Zákona
nepoužije.
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14. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jeden (1) originál.
15. Zmluvné strany prehlasujú, že túto kúpnu zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne a sú
dobrovoľne viazané jej plnením.
Dňa: .....................

Predávajúci (podpis, pečiatka)

Kupujúci (podpis, pečiatka)

Potvrdenú kópiu kúpnej zmluvy prosíme zaslať na našu adresu obratom.
Vybavuje: Ing. Porubenská Jana
telefón: +421-918 884682
fax: +421-2-4488 2927
+421-2-44882824
+421-2-4488 1041
F-03.1-01-2/02
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