KÚPNA ZMLUVA
0000/0000/2018

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
Predávajúci :
Obchodné meno

Východoslovenská distribučná, a.s.

Sídlo

Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO

36 599 361

DIČ

2022082997

IČ DPH

SK 2022082997

Bankové spojenie

Citibank Europe plc, pobočka zahr. Banky

IBAN

SK838130 0000 0020 0848 0001

V zastúpení

Ing. Jana Palková
člen predstavenstva
Ing. Vojtech László
riaditeľ divízie Enerkos

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I, odd.S, vložka 1411/V.
(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúci:
Meno a priezvisko (Obchodné meno):
Bydlisko (Sídlo):
Dátum narodenia:
Číslo OP:
IČO:
DIČ:
IBAN:
V zastúpení:
(ďalej len „kupujúci“)
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ČL. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je odpredaj nákladného motorového vozidla ......
............... číslo karosérie ................. rok výroby ....., evidenčné číslo .........
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vozidlo podľa odseku 1 tohto
článku a kupujúci sa zaväzuje vozidlo prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu
cenu.
Čl. III
Kúpna cena
Cena vozidla uvedeného v čl. II bod 1. je dohodnutá v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške .............. EUR bez DPH. K
dohodnutej cene bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov.
Čl. IV
Platobné podmienky
1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu uvedenú v čl. III. na základe faktúry, ktorú
predávajúci vystaví do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými
stranami. Predávajúci doručí faktúru kupujúcemu na jeho adresu uvedenú v čl. I.
tejto zmluvy najneskôr 10 dní pred lehotou splatnosti.
2. Kupujúci sa zaväzuje dohodnutú cenu uhradiť prevodom na účet predávajúceho
uvedený vo faktúre alebo vkladom na účet uvedený v čl. I tejto zmluvy. Lehota
splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia.
3. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Za zaplatenie kúpnej ceny sa považuje pripísanie fakturovanej sumy v prospech
účtu predávajúceho.
Čl. V
Nadobudnutie vlastníckeho práva, miesto dodania
1.
2.

3.

4.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k vozidlu okamihom úplného zaplatenia
kúpnej ceny.
Kupujúci sa zaväzuje vozidlo prevziať najneskôr v lehote do 10 kalendárnych
dní po preukázaní uhradenia kúpnej ceny. Z odovzdania a prevzatia vozidla
bude vyhotovený preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia
oboch zmluvných strán.
Ak si kupujúci neprevezme vozidlo v lehote stanovenej v čl. V. bod 2. môže
predávajúci požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za
každý, i začatý deň omeškania s prevzatím vozidla.
Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s technickým
stavom vozidla jeho obhliadkou a oboznámil sa aj s obsahom znaleckého
posudku číslo ........ vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vozidla (vrátane
tam uvedených vád vozidla). Kupujúci kupuje vozidlo v stave v akom sa
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5.
6.

nachádza, pričom kupujúci bol predávajúcim upozornený na všetky vady, ktoré
sú predávajúcemu známe.
Miestom dodania vozidla je areál spoločnosti Východoslovenská distribučná,
a.s., Teplárenská 15 ,040 12 Košice.
Predávajúci zabezpečí prepis vozidla na príslušnom orgáne Policajného zboru
na základe splnomocnenia od kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní odo
dňa úhrady kúpnej ceny kupujúcim.
Čl. VI
Zodpovednosť za vady

1.

2.

3.

Predávajúci zodpovedá iba za vady, ktoré má vozidlo v okamihu, keď
nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na kupujúceho (t.j. v okamihu
prevzatia vozidla kupujúcim), a to aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto
čase.
Predávajúci nezodpovedá za vady vozidla o ktorých kupujúci v čase uzavretia
zmluvy vedel, alebo s prihliadnutím na okolnosti za ktorých sa zmluva
uzatvorila, musel vedieť.
Predávajúci neposkytuje na vozidlo záruku. Kupujúci berie na vedomie
a súhlasí, že nie je oprávnený uplatňovať si po prevzatí vozidla akékoľvek
nároky z vád vozidla okrem vád v zmysle bodu 1. tohto článku.
Čl. VII
Ochrana osobných údajov

1.

2.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších
predpisov, predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho uvedené v tejto
zmluve a v prípade, že kupujúcim je právnická osoba zákonného / zmluvného
zástupcu kupujúceho, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto
zmluvy. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a/alebo
zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže predávajúci
odmietnuť uzatvoriť túto zmluvu.
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov kupujúcich nájdete
v poskytnutých Pravidlách ochrany osobných údajov pre verejnosť, pričom ich
aktuálna verzia je vždy dostupná na našej webovej stránke www.vsds.sk.
Čl. VIII
Všeobecné ustanovenie

1.

2.

Platnosť zmluvy zaniká:
a. po vzájomnej dohode zmluvných strán
b. odstúpením od zmluvy
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
a. ak kupujúci neprevezme predmet zmluvy v súlade s článkom V odsek 2
b. ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v súlade s článkom IV odsek 2.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
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1.
2.

3.
4.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.
Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení
a podpísaní sa stanú súčasťou tejto zmluvy.
Pre vzťahy neupravené touto zmluvou, platia príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 exemplároch, ktoré sú autentické, pričom
predávajúci obdrží po podpísaní 2 vyhotovenia a kupujúci obdrží 1 vyhotovenie.

Predávajúci:
V Košiciach .......................

......................................................
Ing. Jana Palková
Člen predstavenstva

...................................................
Ing. Vojtech László
Riaditeľ divízie Enerkos

Kupujúci:
V Košiciach.............................

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