
KUPNÍ SMLOUVA č: 1RRČČČ
uzavřená dle občanského zákoníku České republiky

prodávající: PROFINETWORKS s.r.o., Dolnostudénská 8 , 787 01 Šumperk
                               vedená u RS Ostrava v C43869, IČ: 28578627
                               info@profinetworks.cz, +420 777 782342

a
                                        
kupující: …...................................................................................................................................................................

Jméno, příjmení a bydliště včetně PSČ
                                        

…...................................................................................................................................................................

Datum narození, rodné číslo, telefon, email

…...................................................................................................................................................................

Číslo průkazu1, číslo průkazu 2

uzavřeli dle par. 588 a následujících níže uvedeného dne tuto
Kupní smlouvu

Článek I.

Prodávající je výhradním vlastníkem movitých věcí specifikovaných ve specifikaci.
 (dále jen předmět koupě).

Článek II.

Prodávající prodává předmět koupě kupujícímu a kupující jej od prodávajícího kupuje za 
podmínek dále v této smlouvě uvedených.

Článek III.

Cena předmětu koupě byla stanovena dohodou a činí Kč včetně DPH. 

Slovy: Kč.  

Cenu předmětu koupě zaplatí kupující v jedenácti splátkách ve výši 11x  Kč.
První  splátku zaplatí  kupující  v hotovosti  při  převzetí  předmětu koupě a podpisu  této
smlouvy. Zbývajících deset splátek zaplatí v následujících deseti měsících (každý měsíc
jednu  splátku)  tak,  aby  vždy  prvního  dne  každého  měsíce  byla  připsána  na  účet
prodávajícího 2102075600/2700, specifickým symbolem je číslo smlouvy. Po podpisu
smlouvy vystaví  prodávající  fakturu na zboží.  Tato faktura  bude obsahovat splátkový
kalendář dle této smlouvy. Číslo faktury je variabilním symbolem platby.

V případě, že je kupující  v prodlení se splátkami je prodávající  oprávněn účtovat mu
úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Převzetím a zaplacením výše uvedené částky přechází na kupujícího vlastnictví předmětu
koupě. Do úplného zaplacení celé ceny zůstává předmět koupě majetkem prodávajícího.

V případě, že je kupující v prodlení déle jak dva měsíce dává neodvolatelný souhlas s
exekucí, která uhradí jeho závazky vzniklé z této smlouvy.

mailto:info@profinetworks.cz


Článek IV.

Prodávající  prohlašuje,  že  mu  nejsou  známy  žádné  vady,  které  by  bránily  užívání
předmětu koupě k obvyklému účelu.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu koupě, prohlédl si jej a v tomto
stavu jej kupuje.

Případné  závady  předmětu  koupě,  které  se  během trvání  této  smlouvy  projeví  bude
prodávající  řešit  formou reklamace.  Reklamovaný díl  bude  zaslán výrobci  (nebo  jeho
zástupci) k vyjádření. Prodávající  speciálně upozornil  kupujícího, že zpravidla nebývají
uznány  reklamace  závad  kvůli  mechanickému  poškození,  poškozením  vodou  nebo
poškozením elektřinou (atmosférickou, přepětí v síti apod.).

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu příslušného zákona a
podle směrnice o ochraně osobních údajů prodávajícího.

Kupující prohlašuje, že ke koupi zboží dochází na základě jeho žádosti a jedná se tedy dle
par. 57 občanského zákoníku o „výslovné sjednání  návštěvu prodávajícího za účelem
objednávky“.

Článek V.

V případě,  kdy  kupující  neplní  své povinnosti  déle  jak  dva měsíce,  může prodávající
smlouvu vypovědět a kupující  se v tomto případě zavazuje do týdne uhradit  všechny
zbývající splátky.

V  případech,  kdy  dojde  během  doby  platnosti  této  smlouvy  k  poškození  předmětu
prodeje  a  reklamace  nebude  uznaná  dohodnou  se  obě  strany  jestli  bude  smlouva
ukončena a zákazník doplatí zbývající splátky nebo jestli bude dál pokračovat v placení
splátek dle této smlouvy.

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním 
podpisem.

V .................................................................... dne ....................................................................

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

podpisy podpis

Předal:

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



Specifikace předmětu koupě

Zboží Cena
s

DPH

Sazba
DPH

SN

21%

Celkem s DPH


