Kupní smlouva
Prodávající:

Kupující:

SITEL, spol. s r.o.
se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

se sídlem/místem podnikání:

IČ: 447 97 320

IČ:

spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

spisová značka:

E-mail: [•]

E-mail:

Tel: [•]

Tel:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „občanský zákoník“), kupní
smlouvu (dále „smlouva“) tohoto znění:
Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a
zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Podrobná specifikace zboží včetně kupní ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy:
Odevzdání zboží:
Dle Incoterms EXW 2010

Na adrese
kontaktní
osoba, tel.č.

Prostřednictvím
přepravce/provozovatele
poštovních služeb

Na adresu
kontaktní
osoba, tel.č.

Platební podmínky:
V hotovosti při odevzdání zboží
Na fakturu

záloha

ve výši

Splatnost faktury

Na dobírku
Zajištění zaplacení kupní ceny:
Bankovní záruka:

ve výši

% z kupní ceny včetně DPH

Čas plnění:
Lhůta odevzdání zboží do

dnů od uzavření smlouvy nebo uhrazení zálohy pokud je sjednána nebo předložení
bankovní záruky (originálu záruční listiny) pokud je sjednána

Rozhodování sporů:
Rozhodčí doložka (viz všeobecné obchodní podmínky)

ANO

NE

Ostatní práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí všeobecnými obchodními podmínkami obsaženými v příloze č. 2 této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

V Praze dne:___________
Za společnost SITEL, spol. s r.o.:

………………………..
jméno, funkce

Akceptováno dne:___________

Za [•]:

………………………..
jméno, funkce
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě:

Poř. č.

Popis zboží

číslo zboží
prodávajícího

M.J.

Cena bez
DPH

Sleva
(%)

Cena za m.j.
po slevě

Počet
m.j.

Cena celkem bez
DPH

Kupní cena (bez DPH)
Sleva celkem
Kupní cena celkem (bez DPH)
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Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

DEFINICE
„prodávajícím“ se rozumí společnost SITEL spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČ.: 447 97 320, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 6725.
„kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která kupuje od prodávajícího zboží na základě návrhu kupní smlouvy prodávajícího.
„zbožím“ se rozumí zboží ze sortimentu prodávajícího, které má prodávající odevzdat kupujícímu.
„smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi společností SITEL spol. s r.o., jako prodávajícím, a kupujícím.
„VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností vztahu mezi společností SITEL spol. s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží na základě
smlouvy.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním VOP.
POPTÁVKA, VZNIK SMLOUVY
Kupující je oprávněn poptat zboží jakoukoli formou písemné komunikace, případně ústně – telefonicky, v osobním jednání apod. Na základě takto
uskutečněné poptávky zašle nebo osobně poskytne prodávající kupujícímu návrh kupní smlouvy včetně těchto VOP. Smlouva je uzavřena okamžikem
doručení akceptovaného návrhu kupní smlouvy včetně těchto VOP kupujícím prodávajícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo návrh kupní smlouvy odvolat i ve lhůtě určené pro její přijetí, pokud odvolání návrhu kupní smlouvy dojde dříve než bude
odesláno přijetí návrhu kupní smlouvy.
ČAS PLNĚNÍ
Lhůta k přijetí návrhu kupní smlouvy je do 7 pracovních dnů ode dne jeho doručení kupujícímu.
Lhůta odevzdání zboží je stanovena ve smlouvě.
Prodávající si pro případ neuskutečnění dodávky ze strany jeho subdodavatelů vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení lhůty odevzdání zboží nebo
právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, aniž by v důsledku tohoto odstoupení vznikaly kupujícímu vůči prodávajícímu jakékoli nároky, s výjimkou
nároku na neprodlené vrácení již poskytnutého plnění. Smluvní strany budou takovýto případ považovat za vyšší moc.
Lhůta dle čl. 4.2 VOP je určena ve prospěch prodávajícího, tedy kupující nemůže předčasně požadovat odevzdání zboží, ale prodávající může zboží
předčasně odevzdat.
Lhůta pro odevzdání zboží se prodlužuje o přiměřenou dobu i v případě, že brání prodávajícímu ve splnění povinnosti:
(i) mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a/nebo
(ii) jiné závažné okolnosti, a/nebo
(iii) prodlení kupujícího se splněním jeho povinnosti (např. prodlení s převzetím zboží, prodlení se zaplacením zálohy).

5

MÍSTO PLNĚNÍ
V případě odevzdání zboží prostřednictvím přepravce/provozovatele poštovních služeb se odevzdání zboží uskutečňuje na adrese pro odevzdání zboží
uvedené ve smlouvě, jinak na adrese sídla/místa podnikání kupujícího uvedené ve smlouvě.

6
6.1

PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ A NÁHRADA ÚJMY
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil
nakládat. V případě, že je dohodnuto odevzdání zboží prostřednictvím přepravce/provozovatele poštovních služeb, přechází nebezpečí škody na kupujícího
v okamžiku, kdy je zboží předáno přepravci/provozovatele poštovních služeb pro přepravu do místa odevzdání.
Prodávající odpovídá za újmu, kterou způsobí porušením smlouvy kupujícímu, avšak jen do výše celkové kupní ceny bez DPH.
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NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku, kdy si od prodávající převezme zboží, ne však dříve než
kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu v plné výši.
Prodávající je oprávněn odevzdat zboží i po částech před sjednanou dobou plnění a je oprávněn na takové dílčí plnění vystavit dílčí fakturu.
Kupující je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího o jakékoliv skutečnosti, která by mohla ohrozit jeho finanční stabilitu a schopnost plnit
povinnosti kupujícího, a to zejména o zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku či zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího nebo správního
řízení proti kupujícímu, které by mohlo mít za následek ohrožení schopnosti kupujícího plnit řádně a včas své povinnosti.
Kupující nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupní cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Prodávající je oprávněn k ceně připočíst DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.
Kupní cena bude hrazena způsobem stanoveným ve smlouvě, a to jedním z následujících způsobů:
(i) v hotovosti při odevzdání zboží;
(ii) na dobírku;
(iii) bezhotovostně na základě zálohové nebo konečné faktury vystavené prodávajícím, a to na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře.
Splatnost faktur je stanovena ve smlouvě.
Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet prodávajícího.
Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po odevzdání zboží.
V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv části kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý, i
jen započatý, den prodlení.
Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zálohu, a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě zálohové
faktury vystavené prodávajícím.
Bankovní záruka
Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu bankovní záruku, a to ve výši sjednané ve smlouvě.
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Kupující je povinen předložit prodávajícímu bankovní záruku za řádné zaplacení kupní ceny včetně DPH (originál záruční listiny) ve formě neodvolatelné
bankovní záruky vyplatitelné na první písemné požádání a bez námitek, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 10-ti dnů od
účinnosti smlouvy. Znění bankovní záruky a banka vystavující bankovní záruku musí být před vystavením bankovní záruky odsouhlasena prodávajícím.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené se zřízením a existencí bankovních záruk nese kupující.
Platnost bankovní záruky za řádné zaplacení kupní ceny bude končit nejméně 30 dnů od úplného zaplacení kupní ceny. V případě prodlení kupujícího
se zaplacením kupní ceny je kupující povinen platnost bankovní záruky přiměřeně prodloužit.
Prodávající je oprávněn použít bankovní záruku za řádné zaplacení kupní ceny v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny. Bankovní záruka
bude použitelná prodávajícím k vyrovnání veškerých nároků prodávajícího vyplývajících z neplnění povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu zboží podle
smlouvy.
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
Úvodní ustanovení
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se práva z vadného plnění občanským zákoníkem.
Prodávající má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že zboží má vadu v době převzetí zboží kupujícím. Po této době jsou práva kupujícího
z vadného plnění vyloučeny.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistilli ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Kupující oznámí prodávajícímu zjevné vady zjistitelné při přechodu nebezpečí škody na zboží nejpozději při převzetí zboží.
Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, nejpozději však
do 3 pracovních dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží.
Kupující oznámí prodávajícímu skryté či jiné než zjevné vady zjistitelné při přechodu nebezpečí škody na zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při
včasné prohlídce zjistit, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy si zboží prohlédl nebo měl povinnost si prohlédnout.
V oznámení vad kupující specifikuje vadu zboží tím, že oznámí, jak se projevuje a uvede, jaké právo z vadného plnění si zvolil (dále „reklamace“).
Reklamace musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- identifikační údaje kupujícího;
- specifikace zboží;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- datum odevzdání zboží;
- datum zjištění vady;
- konkrétní popis vady;
- uplatnění nároku z vady;
- další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.
Vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy.
Kupující nemá právo do odstranění vady odmítnout zaplacení ceny v plné její výši.
Zboží má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení kupující věděl nebo musel vědět. V takovém případě to
kupující oznámí bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí kupující prodávajícímu k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.
Práva z vadného plnění nevznikají v případě nepodstatných odchylek od sjednaných vlastností zboží, při nepodstatném omezení použitelnosti zboží, v
případě jeho přirozeného opotřebení nebo u škod, ke kterým dojde zejména v důsledku nedbalého nebo nesprávného zacházení, nadměrného namáhání,
nevhodného provozu, nebo které vzniknou na základě zvláštních vnějších vlivů, které smlouva nepředpokládá.
Práva z vadného plnění nevznikají v případě poškození vzniklého v důsledku běžného opotřebení, vady způsobené nesprávným a nešetrným používáním
zboží, jeho nevhodným skladováním nebo dopravou, vady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, jakož i na jiná poškození a vady z důvodů na
straně kupujícího (jako je zejména opotřebení vlhkostí, teplotními či povětrnostními vlivy nebo nevhodným zacházením). Práva z vadného plnění rovněž
nevznikají v případě poškození nebo vady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s účelem použití zboží.
Kupující prohlašuje, že v případě, že je třeba, aby při užívání zboží byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno
technickou normou, že byl s těmito pravidly, technickými normami nebo návody seznámen.
U zboží prodávaného za nižší cenu se práva z vadného plnění nevztahují na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o zboží použité, neodpovídá
prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
Záruka za jakost
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží s tím, že po dobu záruční doby bude zboží způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému
účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, nestanoví-li smlouva jinak.
Záruční doba činí 12 měsíců a začíná běžet od okamžiku odevzdání zboží.
Kupující je oprávněn během záruční doby písemně oznámit prodávajícímu reklamaci, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vadu zjistil nebo měl
s vynaložením odborné péče zjistit. Pokud kupující nedoručí prodávajícímu reklamaci ve stanovené lhůtě, jeho nárok z vadného plnění uplynutím stanovené
lhůty zaniká.
Kupující je oprávněn doručit reklamaci prodávajícímu nejpozději poslední den záruční doby.
Vyřízení reklamace, nároky z vad
Prodávající se zavazuje s odbornou péčí posoudit povahu vady v technicky přiměřené lhůtě a sdělit kupujícímu, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak
prodávající v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci neuznává.
Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou a včasnou součinnost pro řádné vyřízení reklamace.
Smluvní strany se dohodly, že kupující nemá z titulu vadného plnění při odevzdání zboží či titulu záruky za jakost právo odstoupit od smlouvy a/nebo
požadovat slevu z kupní ceny.
V případě, že se reklamace ukáže jako neoprávněná, je kupující k výzvě prodávajícího povinen uhradit prodávajícímu účelně vynaložené náklady spojené
s vyřízením reklamace.
Nutné náklady kupujícího vzniklé v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady je kupující povinen prodávajícímu vyčíslit a prokázat.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno.
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména pokud:
(i) dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči kupujícímu, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo bude rozhodnuto o zrušení
kupujícího s likvidací;
(ii) je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo zálohy nebo s předložením bankovní záruky (originálu záruční listiny);
(iii) kupující nesplní svoji informační povinnost uvedenou v čl. 7.3 těchto VOP nebo poskytne nepravdivé nebo nepřesné údaje.
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10.2
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Prodávající je též oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je prodávající v prodlení s odevzdáním zboží po dobu delší než 60 dnů.
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MLČENLIVOST A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré dokumenty, informace, okolnosti a údaje, které si navzájem poskytnou dle smlouvy. Tato povinnost se
nevztahuje na případy, kdy smluvní strany tyto dokumenty, informace, okolnosti či údaje označené jako důvěrné sdělují třetím osobám při plnění závazků ze
smlouvy, je-li to nutné či účelné pro řádné splnění povinností smluvních stran ze smlouvy.
Závazek dle předchozího ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení účinnosti smlouvy.
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PÍSEMNÁ FORMA KOMUNIKACE
Veškeré úkony mezi smluvními stranami vyžadují výhradně písemnou formu.
Návrh kupní smlouvy prodávajícím může být učiněn elektronickými prostředky s tím, že smluvní strany se dohodly, že v tomto případě nepožadují, aby
návrh kupní smlouvy byl elektronicky podepsán.

13
13.1
13.2
13.3

VÝHRADY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a nevzniká mu tedy právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že v jejich právním styku týkajícím se předmětu plnění dle smlouvy se k jakýmkoliv obchodním zvyklostem nepřihlíží.
Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za
důležité pro závaznost smlouvy.
Kupující prohlašuje, že se seznámil s obsahem všech doložek použitých ve smlouvě a upravených v užívaných vykládacích pravidlech a jejich význam je
mu znám.
Je-li kupující spotřebitelem nebo podnikatelem, u kterého však při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské
činnosti, platí pro smluvní strany kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě v občanském zákoníku i ustanovení „Pododdílu 5 - Zvláštní ustanovení o
prodeji zboží v obchodě“ občanského zákoníku.
Ustanovení tohoto článku 13.6 VOP se použijí na smlouvu, kterou prodávající uzavírá s kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského
zákoníku a na závazky z nich vzniklé.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku, a to za současné fyzické přítomnosti smluvních
stran v prostorách provozovny prodávajícího.
Smluvní strany prohlašují, že kupující oslovil prodávajícího k uzavření smlouvy v jeho provozovně.
Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího vůči kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
Prodávající se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči kupujícímu jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

13.4
13.5
13.6

14
14.1
14.2

14.3

ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým
právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
V případě, že se tak smluvní strany ve smlouvě dohodnou, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce a místem rozhodčího řízení je Praha.
V případě, že smluvní strany ve smlouvě nedohodnou použití rozhodčí doložky, pak se smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že
k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem
prodávajícího.

15

SALVATORNÍ USTANOVENÍ
V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe
obsahu a smyslu ustanovení původního.

16
16.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.

Za společnost SITEL, spol. s r.o.:

Za [•]:

………………………..
jméno, funkce

………………………..
jméno, funkce
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