KÚPNA ZMLUVA č.: 040 065
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka SR v znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Obchodné meno :
sídlo:
Zastúpený:

VEPOS, spol. s r o.
Štúrova č.516/1 Vráble
Ing. Juraj Sojka

IČO:
DIČ.:
IČ DPH:
č. ú :
Bankové spojenie:

36519821
2020146898
SK2020146898
2355079001/5600
PRIMA BANKA

Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra , Oddiel Sro, Vložka č. 10192/N

ďalej len „kupujúci“
Predávajúci:
Obchodné meno :
Zastúpený:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:

HANES Slovakia, s.r.o.
Filip Hachle – konateľ spoločnosti
Pri kalvárii 20, 917 01 Trnava
36249297
SK2020167259

Bankové spojenie:

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Dvořákovo nábrežie 8,
811 02, Bratislava
SK95 8130 0000 0021 0879 0007

IBAN:

Tel.:
033 5921 910
Zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , Oddiel Sro, Vložka č. 13490/T
ďalej len „predávajúci“
2.
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy a v súlade s jej ustanoveniami sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu
predať 1 ks zametacie vozidlo City Cat 2020 XL (ďalej len „predmet zmluvy“) a kupujúci sa
zaväzuje v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu
cenu.
2. Plnením tejto zmluvy sa rozumie dodávka tovaru a vykonanie všetkých prác, materiálov a služieb
nutných k riadnemu plneniu predmetu zmluvy. Všetky práce a služby súvisiace s predmetom
plnenia podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v cene určenej touto zmluvou.
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3.
Kúpna cena, platobné podmienky
1. Kúpna cena predmetu zmluvy je zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá v zmysle zákona č.
18/1996 Z . z. o cenách nasledovne:
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Celková cena s DPH:
(Slovom: Dvadsaťosemtisíctristoosem EUR)

23 590,00 €
4 718,00 €
28 308,00 €

2. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu po riadnom dodaní predmetu zmluvy
bez vád na základe fakturácie predávajúceho s 60 dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich
doručenia kupujúcemu.

4.
Termín, miesto plnenia
1. Miesto dodania predmetu plnenia zmluvy je: VEPOS Vráble s.r.o.
2. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy protokolárnym spôsobom, podpísaným zástupcami
predávajúceho a kupujúceho, ktoré bude nasledovať po úspešne vykonaných skúškach a uvedení
do prevádzky.

5.
Záručná lehota, záručný a pozáručný servis
1. Záručná doba je 1 týždeň od jeho protokolárneho odovzdania kupujúcemu. Záruka sa nevzťahuje
na poruchy a poškodenie vzniknuté dopravnou nehodou, chybným používaním, nesprávnou
manipuláciou a bežným opotrebením stroja. Náhradné diely a prácu technika poskytne predávajúci
v prípade záručnej opravy bezplatne.
2. Záručný a komplexný pozáručný servis vykonáva predávajúci pojazdným servisom u kupujúceho,
v tom prípade kupujúci hradí všetky výdavky spojené s cestou. Alebo kupujúci na vlastné náklady
pristaví vozidlo do servisnej základne firmy HANES Slovakia, s.r.o. v Trnave, Pri kalvárii 20, tel.
kontakt 0905 777 192.
3. Podmienky záruky predmetu plnenia sú presne popísané v servisnej knižke vozidla a v návode na
obsluhu a údržbu zariadenia v slovenskom jazyku, ktoré sú súčasťou odovzdávacej dokumentácie.
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6.
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry zaplatí tento úrok z omeškania vo výške
0,05% z dlžnej ceny za každý deň omeškania.
2. V prípade, ak predávajúci nedodrží svoj záväzok dodať predmet zmluvy v termíne stanovenom
v ods. 1 článku 4 tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
za každý deň omeškania s dodávkou predmetu zmluvy.
3. V prípade nedodržania záväzkov zmluvných strán má poškodená strana nárok na náhradu
spôsobenej škody od účastníka zmluvy, ktorý spôsobil škodu.

7.
Vlastnícke právo
1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úplnom zaplatení dohodnutej
kúpnej ceny špecifikovanej v čl.3 tejto kúpnej zmluvy.
2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na
kupujúceho odovzdaním predmetu zmluvy.

8.
Ostatné dojednania
1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy ani iné právne povinnosti,
ktoré by bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy.
2. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetu plnenia zmluvy oboznámil, tento stav mu je známy
a predmet zmluvy v tomto stave bez výhrad preberá.

9.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno zmeniť alebo upraviť na základe dohody oboch zmluvných strán len
písomnou formou podpísaním štatutárnych zástupcov zmluvných strán formou dodatku k tejto
zmluve.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po dvoch
vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, uzavreli ju zo
slobodnej vôle a zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
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5. Prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť zmluvné strany dohodou, v prípade
že to nebude možné, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania všetkými zmluvnými
stranami.

Predávajúci:

V Trnave, dňa 6.2.2020

Kupujúci:

V Trnave, dňa 6.2.2020

––––––––––––––––––––
Filip Hachle
konateľ spoločnosti
v.r.

––––––––––––––––––––Ing. Juraj Sojka
konateľ spoločnosti
v.r.
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