
K U P N Í   S M L O U V A  čís. VS   /2009
uzavřená ve smyslu §409 a násled. obchodního zákoníku

mezi

1)   CENTRUM-OVO spol s r. o.,   ul. Palackého 243,  757 01  VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
zastoupené jednatelem: ing. Jaroslavem Potěšilem
IČO: 47668016                                     DIČ: CZ47668016  /plátce DPH/
čís.účtu: 6744800227/0100, KB Praha, a.s., pob. Vsetín
tel: 571411148       mobil:777744001,777744002,777744003        fax: 571411168
-----------------------------------------------------------------------------------------
evid.čís. u Státní zemědělské a potravinářské inspekce 7000094 z 21.3.2003
registrační číslo u Státní rostlinolékařské správy 5014 ze dne 6.2.2002
-----------------------------------------------------------------------------------------
/dále jen prodávající/

a

2) 
-----------------------------------------------------------------------------------------

                    ---------------------------------------------------------------------------
IČO: DIČ:         plátce DPH: 
       -----------------------------      ----------------------
čís. účtu:
               -------------------------------------------------
tel. účtárna:                                          tel.kuchyně:
                    --------------------------------                     ----------------------------
/dále jen kupující/

I. Předmět kupní smlouvy
Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu na základě jeho objednávek nebo vlastního  výběru  
čerstvé ovoce a zeleninu, upravované ovoce a zeleninu, brambory a ostatní zboží dle pravidelných 
nabídek. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží dle kapitoly III.

II. Objednávky zboží
Prodávající přijímá telefonické, popř. faxové objednávky každý den do 19 hodin. Tyto objednávky 
budou vyřízeny následující den. 
V případě větší dodávky nebo kratší vzdálenosti je možné objednávku vyřídit ještě týž den.
Při objednávkách pro školy a školská zařízení je možné se dohodnou na dodávkách i 
upravovaného ovoce, zeleniny a brambor, popř. dalšího dodatkového sortimentu.

III. Kupní cena
Kupní cena dodaného zboží se stanovuje dohodou. Při větších objemech, např. u brambor, nebo 
pravidelných objednávkách u kořenové zeleniny, zelí, cibule apod. je možné dohodnout ve 
srovnání s platným ceníkem výraznou slevu. Kupující vyslovuje souhlas s kupní cenou převzetím 
zboží a potvrzením dodacího listu. Způsob platby za dodané zboží se stanovuje  převodním 
příkazem v termínu splatnosti, vyznačeném na faktuře.  

IV. Reklamace
Kupující je povinen věnovat přejímce zboží a vystavovaní dokladů řádnou pozornost. Kupující je 
oprávněn reklamovat dodané zboží na základě reklamačního řádu, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. Jejím podpisem se obě strany zavazují dodržovat  podmínky stanovené tímto řádem.
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V. Obaly
Dodané obaly vyznačené na dodacích listech  jsou prodávány (přechází do vlastnictví kupujícího). 
V případě vrácení prodaných obalů bude vystaven dobropis. Dobropisovat nelze více obalů než 
kolik bylo prodáno.

VI. Zápočty
Dobropisy vystavené na základě uznaných reklamací a dobropisy vyplývající ze slev budou řešeny 
následujícím způsobem:
- zápočtem vzájemných závazků a pohledávek, tj. snížením nejbližší úhrady o vystavený dobropis,
- úhradou ze strany prodávajícího na účet kupujícího.

VII. Sleva z kupní ceny
Prodávající  p o s k y t u j e  kupujícímu slevu na základě „Slev - školského programu", který je 
nedílnou součástí této smlouvy s platností od 1.září 2005. Dobropis na slevu bude vystavován  po 
ukončení měsíce.

VIII. Závěrečná ujednání
Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které neupravuje tato smlouva se řídí platnými právními 
předpisy.
Tato smlouva je vyhotovena pro každou smluvní stranu s platností originálu. Smlouva je platná a 
účinná podpisem oběma smluvními stranami. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pečlivě přečetly a že tato byla uzavřena na 
základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Reklamační řád 2 strany
Slevy - školský program 1 strana

Ve Vsetíně 

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

kupující             prodávající
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