KUPNÍ SMLOUVA a DAŇOVÝ DOKLAD č. 201809….
Zásilková služba, s.r.o.
Horova 36/29, 50002 Hradec Králové
IČ: 048200622
OR KS Hradci Králové, C 36684

(dále jen „prodávající“ na straně jedné)
a
pan/í
.........................................................
......................................................
.........................................
bytem:
datum
narození:

totožnost ověřena občanským průkazem

(dále jen „kupující“ na straně druhé)
uzavírají dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného
dne následující kupní smlouvu:
I.
1.
Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu v článku II. této smlouvy specifikované knihy
– dále jen „předmět koupě“. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a při převzetí pečlivě
prohlédnout za účelem prověření jeho stavu a okamžitého vytknutí případných zjevných vad. Své
závazky uvedené v tomto odstavci jsou smluvní strany povinny splnit bezprostředně po podpisu
této smlouvy na místě, kde k podpisu došlo.
2.
Za předmět koupě se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu
uvedenou v článku II. této smlouvy.
II.

Předmětem

koupě jsou knihy:
Název knihy

Počet Jednotková
kusů cena bez
DPH v Kč

Celková
cena bez
DPH v Kč

10 %
DPH
v Kč

Cena
celkem
v Kč

Celkem k úhradě Kč:

III.
1.
Sjednaným způsobem úhrady kupní ceny je úhrada výhradně bankovním převodem, nebo
vložením hotovosti nebo zasláním poštovní poukázkou typu A České pošty, s. p. na bankovní účet
prodávajícího č. 600006000/2010 vedený u Fio banky. Náklady na uskutečnění platby (převodu
peněz) nese v plné výši výlučně kupující.
2.
Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši v dohodnuté lhůtě splatnosti 10 dnů ode
dne podpisu této smlouvy a převzetí předmětu koupě – zboží. Kupující platbu označí variabilním
symbolem shodným s číslem tohoto daňového dokladu a pokud možno i svým příjmením.
3.
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny způsobem dle čl. III. odst. 1 ve lhůtě
splatnosti dle čl. III. odst. 2 má prodávající právo požadovat po kupujícím zaplacení smluvního
úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně až do úplného zaplacení. Na vyúčtování
úroku z prodlení může prodávající kdykoli vystavit vůči kupujícímu daňový doklad – fakturu a
zaslat ji na výše uvedenou adresu bydliště kupujícího. Kupující se zavazuje vyfakturovaný úrok z
prodlení zaplatit způsobem dle čl. II. odst. 1 do 10 dnů od doručení faktury.
IV.
1.
Pro případ porušení povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu způsobem a ve lhůtě dle čl.
III. se v souladu s § 2048 a násl. občanského zákoníku sjednává právo prodávajícího požadovat
písemně po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč. Kupující se v takovém případě
zavazuje smluvní pokutu zaplatit způsobem dle čl. III. odst. 1 ve lhůtě 10 dnů od doručení
písemné výzvy prodávajícího na výše uvedenou adresu bydliště kupujícího.
2.
Sjednává se výhrada vlastnictví dle § 2132 občanského zákoníku; prodávající tak zůstává
vlastníkem předmětu koupě až do úplného zaplacení kupní ceny, nebezpečí škody na předmětu
koupě však přechází na kupujícího již okamžikem převzetí.
V.
Kupující podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje převzetí předmětu koupě.
VI.
1.

Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se
ve dvou provedeních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

3.

Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jejím
ustanovením, jimiž chtějí být vázány, a že ji uzavřely na základě své vážné a svobodné vůle
prosté omylu, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne ...... ....... 2018

za prodávajícího:

kupující:

