
                                                                                     

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Pordávajíci: Ivancica  d.d., OIB 53925646045, se sídlem P.Preradovica 12, HR-422 40 Ivanec, Chorvatsko, zastoupená na základě plné moci V+J OBUV, s.r.o.,

IČO: 25172221, se sídlem Třeboňská 235, 37373 Štěpánovice, zastoupená jednatelem společnosti Mgr. Karlem Jaukerem

Kupující:...............................................................................IČO:.............................................,se sídlem............................................................................

zastoupená jednatelem společnosti........................................................................................................

I.Předmět plnění

1.Na základě této rámcové kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že dodá v dohodnutém termínu zboží objednané kupujícím a kupující se zavazuje, že toto zboží 
odebere a zaplatí na účet Ivančica d.d. v počtech, cenách a termínech uvedených na písemných i elektronických objednávkách, uzavřených mezi prodávajícím a 
kupujícím.

2. Na písemných i elektronických objednávkách, budou vždy tyto náležitosti:

- katalogové číslo zboží

- cena jednotlivých položek zboží

- množství (počty kusů)

3. Odesláním písemné i elektronické objednávky na základě této rámcové kupní smlouvy, činí kupující prodávajícímu nabídku na uzavření dílčí kupní smlouvy. 
Odesláním potvrzení o objednávce ze strany prodávajícího je uzavřena dílčí kupní smlouva, která se řídí podmínkami uvedenými v této rámcové kupní smlouvě.

II.Termín a forma dodání zboží

1.Ivančica d.d. se zavazuje dodat zboží na místa jednotlivých provozoven kupujícího, popř. na jiná místa, určená kupujícím v objednávce.

2. Zboží bude při dodání řádně zabaleno, tyto obaly nebudou kupujícímu účtovány.

3. Ivančica d.d. se zavazuje řádně označit dodané zboží číselným artiklem, uvedeným v objednávce.

4. Součástí každé dodávky zboží je dodací list (packing list) se všemi náležitostmi. Účetní doklady (daňový doklad-faktura) budou následně zaslány poštou nebo 
elektronicky z Ivančica d.d.

5. Kupující se zavazuje vytvořit veškeré podmínky a součinnost pro převzetí předmětu plnění a řádně odebrat a převzít veškeré zboží, uvedené v objednávce. 
V případě, že kupující neodebere od Ivančica d.d. řádně objednané zboží, je Ivančica d.d. oprávněna mu vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny 
objednaného a neodebraného zboží. 

III.Doprava a cena poštovného

1.Zboží z objednávky bude dodáno kupujícímu z Ivančice d.d. přepravní službou DPD.

2. Cena poštovného při objednávce méně jak 6ks je 8 €. Při objednávce více jak 6ks včetně, je poštovné zdarma.

IV.Zrušení objednávky

1.Kupující se zavazuje zaplatit Ivančica d.d. storno poplatky při zrušení objednávky. Výše poplatků je následující: po 30-ti dnech od doručení potvrzení objednávky 
kupujícímu, je výše poplatku stanovena na 10% z celkové částky objednaného zboží. Po 60-ti dnech od doručení potvrzení objednávky kupujícímu, je výše poplatku 
stanovena na 30% z celkové částky objednaného zboží.

V.Cena a platební podmínky

1. Cena dodaného zboží je uvedena v Eurech €. Je stanovena dohodou obou smluvních stran.  

2. Tato smluvní cena bude uhrazena kupujícím na základě odeslaného účetního dokladu (zálohová faktura, popř. daňový doklad – faktura). Cena v účetním dokladu 
bude v Eurech € a doklad bude odesílat Ivančica d.d.. Tento účetní doklad musí mít všechny předepsané náležitosti dle obecně platných právních a účetních předpisů.

3. Platba za objednané zboží je buď předem na účet Ivančica d.d. nebo na fakturu se splatností 30 dnů. O způsobu platby rozhodne prodávající.

4.Pro případ prodlení s úhradou ceny dodaného zboží sjednají obě smluvní strany úrok z prodlení. Úrok z prodlení je sjednán ve výši 0,5% za každý den prodlení 
s úhradou dlužné částky.



VI.Všeobecné dodací podmínky a reklamace zboží

1.Ivančica d.d. prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo vlastnickými právy třetí strany.

2. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem převzetí zboží. Skutečností dokládající tento stav je podpis kupujícího na příslušném dodacím listu.

3. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy převezme zboží od Ivančica d.d. (viz bod 2). Práva z vadného plnění a záruka za 
jakost dodaného zboží se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

4. Záruční doba za jakost dodaného zboží začíná běžet okamžikem, kdy převezme zboží od Ivančica d.d. (viz bod2). Lhůty na uplatnění případných reklamací kupujícím
jsou dle dohody smluvních stran následující:

- vady množstevní: ihned při přebírání zboží

- vady zjevné: do 15-ti dnů od data převzetí zboží

- vady skryté: do 24 měsíců od data předání

5. Lhůta na vyřízení zákaznické reklamace je 1 měsíc. Tuto reklamaci vyřizuje Ivančica d.d. Kupující nebude bez předchozí domluvy zasílat zboží na adresu 
prodávajícího nebo Ivančica d.d.. Zprávu o reklamaci zašle kupující na email: vjobuv@vjobuv.cz a v kopii na sales@ivancica.hr. 

VII.Ostatní a závěrečná ujednání

1.Případné změny této kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemného číslovaného dodatku, parafovaného oběma smluvními stranami. Vzájemné vztahy výše 
uvedených smluvních stran, neupravené touto kupní smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem 
v platném znění.

2. Ivančica d.d. i kupující jsou povinni ohlásit druhé straně neprodleně (do 5-ti dnů) změny své adresy, bankovního spojení a dalších skutečností, významných pro 
plnění této kupní smlouvy. V případě porušení této povinnosti druhé straně jsou povinni druhé straně uhradit škodu tímto zanedbáním způsobenou.

3. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení či části této smlouvy nezakládá neplatnost ostatních ustanovení nebo částí smlouvy či celé smlouvy.

4. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena v 2 parafovaných provedeních, každé 
vyhotovení má platnost originálu. Smlouva může být také prodávajícímu i kupujícímu zaslána parafována v elektronické podobě.

5. Případné soudní spory se smluvní strany dohodly řešit prostřednictvím Okresního nebo Krajského soudu v Českých Budějovicích.

6. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tuto kupní smlouvu uzavřeli na základě svobodné a vážné vůle, při plné způsobilosti k právním úkonům a že tato 
smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích, dne.........................................................                                                    V.......................................dne..............................

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

Prodávající Kupující
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