
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

CBA Slovakia s.r.o. 

so sídlom : Dukelských hrdinov 2,984 01 Lučenec 
IČO : 36620319 
DIČ : 2021797844 
IČ DPH : SK2021797844_ _r  _
Bankové spojenie : VUB Lučenec Tatrabanka Lučenec 
Číslo účtu: 260045352/0200 2624036027/1100 
Tel.: 047/ 45 111 73, Fax: 45 111 74 
Zastúpená : Ing.Vladimír Kocúrek -  viceprezident spoločnosti 
(ďalej len predávajúci)
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 8600/S
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Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar potravinárskeho sortimentu v množstve podľa 
objednávky a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru.

1. Dodanie tovaru
Predávajúci je povinný odoslať tovar kupujúcemu na náklady kupujúceho.
Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné k prevzatiu, resp. použitiu 
tovaru.

2. Čas dodania
Predávajúci je povinný dodať tovar do : ihneď
Ak predávajúci dodá tovar pred určeným dňom či lehotou, alebo ak ho dodá oneskorene, je na vôli 
kupujúceho, či tovar prevezme alebo ho odmietne prevziať.



3. Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru
Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti, vyhotovení a v takom obale, ako bol 
objednaný kupujúcim, inak v obvyklej akosti, vyhotovení, množstve a v obvyklom obale. Ak sa 
tovar dodáva podľa vzorky, je predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami kupujúcim 
predloženej vzorky, spolu s touto vzorkou. Ak kupujúci neobjednal inak, dodá sa tovar 
v obvyklom vybavení podľa druhu a charakteru tovaru.

4. Vady tovaru, reklamácie vád
Predávajúci poskytuje kupujúcemu nasledovné lehoty na reklamáciu prípadných vád tovaru:

- reklamácie čo do množstva tovaru - ihneď pri preberaní tovaru
- reklamácie čo do právnych vád tovaru - ihneď pri preberaní tovaru
- reklamácie akosti tovaru - ihneď pri preberaní tovaru

Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru v uvedených lehotách, stráca nárok na náhradu 
škôd z týchto vád prípadne vzniklých, ako aj právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako aj právo 
domáhať sa zľavy z kúpnej ceny.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar predávajúcemu dohodnutú cenu a zaväzuje sa 
dodaný tovar prevziať. Kúpnou cenou sa rozumie cena spolu s daňou z pridanej hodnoty. Ak sa 
jedná o tovar dovezený zo zahraničia, aj spolu s prípadnou dovoznou daňou, clom a všetkými 
poplatkami, či príplatkami, ktoré sa zaplatili alebo majú ešte zaplatiť za účelom prepustenia tovaru 
do voľného obehu v tuzemsku.

1. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny (nehodiace sa prečiarknite)

a)—v hotovosti pri prevzatí tovaru
b) bezhotovostne príkazom k úhrade, v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru
e)—bezhotovostne pred dodaním tovaru, úhradou na základe predfalctúry-,- príkazom 

k úhrade na účet predávajúceho

V prípade nedodržania dohodnutého termínu platby je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 
penále vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, ak sa v tejto otázke 
nedohodne s predávajúcim inak.

Vzťahy, ktoré táto kúpna zmluva výslovne neupravila, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou odo dňa podpísania zmluvnými stranami.

Lw c e m Dňa J. f. O f  M  f  JU


