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PREDMET PLNENIA

predávaJúcI sa zav ~zuJe dodať kupujúcemu pekárenské výrobky v množstve, sortimente a kvalrte spresnenír
\l .úl d .•o :.VOJIfIvýr bnyn

v objednávkach kupujúceho, ktoré predávejúo v JednotlIVých príp de h potvrdí

Jl' sžnostarm
vvrobkv v kvalite zodpovedajúcej

STN pre

prfsluJný druh výrobku.
l

aNA

zn uvné strenv suhld::'I.:\::.cenou ld dc..dilny tovar VYt\IQrM ou Ich v.áJomnou dohodou. ktoru
predávajúo :;kupujúorn dohodnú s.pnhlladnutím k výrobnyrn nákladom dodaných druhov tovaru
pnčom c..enumôže predáva}ú._1 zmenrt v pomere k <:enoV'~mzrrenám hl ný h druhov Jur vfn
a >=-nergtE'
petr bných I~výrobe tovaru
predávaJúo.:;a zav~zule cenu Jednotlivých druhov tovaru oznárorŕ kupujúcemu nd leho požtadame Dn
jednaní o dodávke tovaru, nsjneskčr pn potvrdení obJednávl:y n dcdarue tovaru alebo n munálne
dni vopred
cenu prtslušnvch obalov dohodne zmluvne s.trany v rámci jednam :)dodávke Jopnhnadnunm na . m,
za aké s.a tieto predávajú na trhu obalov
3

DOBA, MIESTO A CA_ PLNENIA

predávd)U,-1 kupujuo :.úhl :.ld dobcu, :as..Jrit il rrueston plnem • ktu~ p ,dr Jbne upravuj« r
výrobkov alebo; Iným časorr a mestom plnerue uvedeným v objednávke potvrdenou predávaju_ln
4

VZNik VLA"TNI-Kf"'O

vy rlán

PRA f.

vlastnícke právo l: tovar prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru l.uPUIÚClfI meste plnema.

pnčorr

ld

prevzane

t

v ru s. p.svažuje p tvrdeme d dacreho hstukupujuom.
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L.ODPOVEDNO_

'l LA VAD

Nebezp Čle !I:r,dy na tov re prechádza na kupujú -ho morr mt
rozvozovéno plánu (ob}ednávk't potvrdene] predávajúcIr"

~ľt

rLVARL

prevz tla

v ru v mieste plnerua

J)

.,<jfa

predávaJua zodpovedá za vady, ktoré n á tovarv okamihu, v ktorom prechád a nebezpečie škody oa tu ar n
kupujúceho. POVInnOitl predávajúceho vyplývaj U zo záruky na kvahtutovaru k'in; me .u dotknut
záručná doba na dodaný tovar začína p~"núť odo dňa Jeho prevzatia kupujú lIT Lodprj\fedo.J~ pr ct " ucehc
za vady, na I.'toré ia vztahuje záruka na kvalrtu nevzmkä, ak tieto boh spôsobené po prechode nebezpečia I,ody
na tovarvonkaršfrm vplvvrr Ia nespôscbil Ich predávajúCI alebo osoby ktorých pcmocou plntl .VQ!I';'V.:!Z
predávajúCi je povinný odovzdat kupujúcemu doklady potrebn k prevzatiu tovaru a k jeh užívanu .•
Na základe predáv aiuorr uznanej reklamáue na kvalrtu výrobkov predáv alúcl to rieŠI formou náhradnej
dodávky v lehote 10 24 hodín od prijatej reklarnaoe
predávajúCI preberá záruku na kvahtutovaru v rozsahu záručnej lehot-ý alebo doby trvanlivosti dodanéh
tovaru vyznaceneJ na Jeho obale.
j
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PLATOBNf PODMIENkY

KupUJúCIsa zaV.:IzuJezaplatr' za tovar dohodnutú kupnu cenu a prevziat dodany tovar sulade .•• ou. zreluvcu
KupUJúCIs.a zaväzu] zeplatr' predávajúcemu I:úpnu Ct"{lUpodla vzájomnej doh dy rd vyo.t v nt taktúrv z
dodaný tovar od predávajúceho. predávajúCI vystaví faJ.'túru na základe dodaoeho hstu p _tvrdenéhc
kupuJúar .•n. zmluvné strany súhla il a so spôsobom úhrady kúpnej ceny. prevodným prfi:azOIY'kupujúceho na
účet predávajúceho Faktúra Je splatná do 14 dni.
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s; ľ'.l1LUVNAPOKUTA

v prípade, Že kupUJúCIneuhrad! včas faktúru za dodaný tovar, uhradí predávajúcemu zmluvnu pokutu vo vyške
J l
z n zaplat n J čIa. tI:y la každý deň cmeškarua Zmluvnú pokutu dohodnutu v tť'jt zmluv zsplatl
kupuJú'l nezávule na tom, i'J a v aket V'~škevzmkne predáv aJúcemu škoda, ktorú r.1Ôže vvrnahat amestatne
v prtpade opätovného nedodržama sptstnosn úhrad'ýfaktúrý S.Idedávatet vyhradZUje právo na okarr-žrté
odstúpeme cd zmluvy.
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OBALY A BALENlf

tovar bude t>al ný v ~tandardn'~dl sbatoch podfa príslušne] STN
9.00KLADI'

POTRfBNE K PREVZAliU A UziVANIU TOVARU

zs doklad potrebny k prevzatiu a užlvamu tovaru ia považuje dodad hst s.týmito povmnvrm náležrtosfanu. druh
tovaru (sornment). hmotnosť a množs.tvo,10by vy~k'adnenla, csna, pedprs a pečratka kupuJuc.eho
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OSTATNf DOJEDNANIA

Tut,,)zmluvu možno zmenrŕ Iba obojstranným pls,ortlnýdl prejavom zmluvn' ch strán Od zmluvv le možné
odstúprt s. výpoveďou ~O dnr vopred
Táto zmluva le vvhotevená v 2 vyhotovemach, z ktorych každá zmluvná strana dostane Jedno vyhotovenie.
Tát zmluva nadobúda učmnost od Ol OL20lB do 3LU 2018
sučastou zmluvy Je žrvnostenský hst kupujúcehc

V Kamerune dňa
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