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OBJEDNÁVKA  - KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, SERVISNÍ ZÁSAH

Odběratel: 

Předmět plnění:  

Sevisní zásah - diagnostika závady/oprava

Kupní cena: – servisní výjezd (první hodina) – 700kč
– příjezd/odjezd (paušál do 10km) – 500kč
– každá další započatá půlhodina  - 300kč
– doprava mimo Zlín - 10kč/Km
– neobsahuje použitý materiál (bude vyčíslen ve faktuře)

1. Akceptace objednávky
Tato objednávka odběratele zavazuje, po jejím potvrzení dodavatelem, obě smluvní strany, ke splnění stanovených    
závazků a nahrazuje kupní smlouvu.

2. Záruka za jakost, odpovědnost za vady
Dodavatel odpovídá za vady řádně zaplaceného, dodaného zboží nebo služeb dle Občanského zákoníku, odběrateli 
vznikají v případě dodání vadného zboží nároky dle ust. § 2106 a násl. Občanského zákoníku.

3. Doba plnění
Dodavatel je povinen dodat zboží/služby v co nejkratším možném termínu, podle jeho možností. Toto bude řešeno ústní 
dohodou.

4. Platební podmínky 
Odběratel se podpisem této objednávky/kupní smlouvy, zavazuje uhradit kupní cenu jednorázovým bankovním 
převodem na účet dodavatele, uvedený v této smlouvě a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
dodavatelem s termínem splatnosti 14 dnů ode dne odeslání (předání) faktury odběrateli. 

5. Kupní cena
Odběratel je povinen za dodané zboží nebo služby, zaplatit dodavateli stanovenou kupní cenu. V případě, že okolnosti, 
případně povaha zakázky nedovolují určit cenu přesně, stanoví dodavatel rozsah ceny od-do.

6. Smluvní sankce
Úrok z prodlení činí 0,05% za každý den prodlení platby. Při prodlení nad 30 dnů se sazba zvyšuje na 0,1%.
Odběratel se zavazuje v případě nezaplacení, zaplatit veškeré výlohy souvidející s vymáháním vzniklé pohledávky.

7. Závěrečná ustanovení
Tato  smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá z obou smluvních stran.

Za dodavatele:                                                               Za odběratele:

............................                                                         ............................
podpis, razítko                                                                podpis, razítko

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


