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KAJVI(AJ VA KUYNI 3NLLÚU VA
EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s.
Průběžná 84, 100 00 Praha 10

»

prodávající
;

IČO: 25720678

Zapsaný v OR vedeném MS Prah% oddíl B, vložka 5699
Bank.spojení: KB Praha 10, číslo účtu: 7541790297/0100

0

zastoupený:

DIČ: CZ25720678

/>

/Z

ObchÍkIní firma (přesné označení dle ŽL,výpisu z or) ,/K/'/Ĺ'STERS' TV"'

a kupující

zapsaná v OR vedeném
zastoupená 1Q?Us í r4 Vl'u'

.

.

soudem v
"
J'A ke Šouí'u

FRUS TŔ"ED/"

oddíl

vložka

r.č.

( osobou oprávněnou vstupovat do snllůyniho yztahu -jednatel(jednatelé), prokurislá, nebo touto osobou písemně zmocněná osoba)

místo podnikání (sídlo) P -4J, '^" souza4>Ĺ Á'ť 4' '4/65"
bydliŠtě kupujícího (pouze pokud je tento fyzickou osobou)
IČO:
ao Ab "ť d"o-ď
DIČ: CZ
—
emai
bankovní spojení 46 u'- Ôí'Z<1'

PSČ t1Ot' -Zq

tel/fax

smlouvu za kípujícího předložil (jméno,bydliště.č. OP)
uzavřeli dnešního
·
1.

pro jednotlivé dodáC,
Předmětem prodeje je zboží z nabídky prodávajícího, které bude co do druhu a množství konkretizováno při odběru tohoto zboží ze skladu prodávajícího nebo
v písemné objednávce, nedochází-li k přímému odběru zboží ze skladu prodávajícího. Cena zboží dodávaného prodávajícím se řídí platným cenil::-: Mstupným
v prodejním místě prodávajícího a na jeho imernetové adrese www.emas.cz. Kupujícímu může býľ v závislosti na výši ročního odběru a platební morálce
poskytnuta sleva z kupní ceny uvedené v ceníku; Na poskytnutí slevy není právní nárok. Cena zboží ledy bude stanovena dle platného ceníku prodávajícího
v době nákupu s promítnutím přiznaných slev, pokud nebylo písemně ujednáno jinak.
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3.

Těmín plnění dodávky - dle konkrétního ujednání při objednávce, míSto plnění - sklad prodávajícího, pokud není ujednáno jinak.
Splatnost faktu'y je 10 dnů od vystavení daňového dokladu. Pokud kupující odebírá zboží přímo ze skladu prodávajícího, vystaví prodávající zpravidla
současně s dodáním zboží fakturu (daňový doklad), kterou proti podpisu předá kupujícímu. Podpisem faktury stvrzuje kupující jednak převzetí vlastní faktury
ale i zboží uvedeného na faktuře. V případě, že nebyla fakrura předána kupujícímu současně s dodáním zboží, potvrdí kupující převzetí zboží na dodacím listu.
Prodávající v takovém případě zašle fakturu bezodkladně poštou. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den připsání fakturované částky na účet
prodávajícího u jeho peněžního ústavu, v případě zaslání platby poŠtovní poukázkou den vyplacení prodávajícímu a v případě hotovostní platby den úhrady
v hotovosti v prodejním rnísíě prodávajícího.
Pro případ prodlení s úhradou faktury se kupující zavazuje zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,2 % denně za každý den prodlení.
Prodávající může v průběhu smluvního období upravit maximální výši svých pohledávek vůči kupujícímu stanovením tzv. úvěrového rámce. Pokud přesáhne
částka neuhrazených faktur tento úvěrový rámec, bude kupujícímu plněno pouze oproti hotovostní úhradě. Úhradou dlužných částek bude úvěrový rámec opět
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4.
5.

.

uvolněn.
Prodávající poskytuje záruku za jakost dodávaného zboží v rozsahu a délce trvání stanovené výrobcem dodávaného zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady
dodávaného zboží se řídí příslušnými ustanoveními obchodníhO zákoMku a platným reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným v prodejníin míStě a na
jeho internetové adrese www.emas.cz. V reklamačním íáiu ,í ,,jYiíěŽ upřesněn postup při uplatňování případných vad.
.
7. Kupujícímu bude prokazatelným způsobem předán jím požadovaný počet zákazňických karet , opravňujících držitele této karty k bezhotovostnímu odběru
zboží. Kupující je odpovědný za oprávněnost veškerých odběrů prováděných prostřednictvím zákaznické karty . Jeho odpovědnost za zneužití dokladu končí
zablokováním možnosti nákupu na zneužitelnou kartu (ztráta, odcizení atd.), a to telefonickým omámením prodávajícímu - oddělení fakturace - v sídle a
hlavním skladu Strašnice, Praha 10, tel: 274 780 888, a následným bezodkladným píSemným či faxovým potvrzením tohoto sdělení tamtéž (fax: 274 779 979),
nebo osobním oznámením tamtéž s písemným zápisem o této skutečnosti. Odpovědnost ze ztráty kuty přechází na prodávajícího jeho písemným či faxovým
vzetím ztráty na v.ědorní a uplynutím 2 hodin z otevírací doby jeho provozoven. Ty jsou
k informovanosti všech prodejních míst prodávajícího. JestliŽe
kupující dle výše uvedeného blokaci prokazatelně nahlásí a uplynou 2 hodiny z provozního času skladů, prodávající odpovídá za důsledky zIleužitĹ i když
písemně blokaci kupujícímu nepotvrdí. V souvislosti s tím prodávající prohlašuje, že je ve svých prodejních skladech vybaven systémovými prostředky
k prokázání času náb'-·· ,"--h(jtovosmí nákup bez platné zákaznické karty může být prodávajícŕm odepřen. Bude-li povoIen,bude dbáno zvýšených
ochranných opatření pro. obě smluvní strany.
8. Obaly: prodávající je registrován v systému EKO-KOM pod klientským číslem EK-F060221369.
Odpady: ze sortimentu prodávaDých výrobků podléhají povinnému a bezplatoému zpětnému odběru použitých výrobků zdroje světla (zářivkové a výbojkové
trubice) a baterie.Tuto svou povinnost dodavatel řádně zajišt'uje.
Systém managementu jakosti prodávajícího byl posouzen ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2001. Prodávající je drŽitelem certifikátu vystaveného
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společností BVQI (číslo cenifikátu 00514).
'
"
Další podrobnosti stran organizace vlastního prodeje, včetně problematiky obalů, vratných obalů, odpadů, kvality, otázek ustanovení zákona Č.22/1997 Sb. (o
technických požadavcích na výrobky), zákaznických karet apod., jsou uvedeny v ,,Pravidlech nákupu pro zákazníky". Pravidla jsou společně s Reklamačním
řádem zveřejněna ve vŠech provozovnách společnosti EMAS ELEKTROMATERIÁL a.s. a zpřístupněna na firemních internetových stránkách.
9. Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že může být vypovězena písemnou výpovědí. výpovědní lhůta činí 5 pracovních dnů a začíná běžet dnem
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
10. Smluvní strany sé dohodly, že se budou vzájemně bez zbytečných odkladů informovat o všech okolnostech, jež se týkají jejich obchodního vztahu (změna
obchodního jména, s;"|:", t:soby jednatele, případně o prohlášení konkurzu na svojí osobu apod-)-

Další ujednání: ...
Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím týkající se nákupu a prodeje zboží se řídí těmito podmínkami, není-li v konkrétním případě ujednáno
písemně jinak. Záležitosti nedotčené touto smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem ve znění platném v době konkrétního plnění. Zástupci vlastnoručním
podpisem současně stvrzují, že jsou oprávněni jménem stran vstoupit do výše uvedeného smluvního vztahu. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
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Přiložte laskavě kopii platného výpisu z obchodního rejstříku , resp. živnostenského Listu (u kupujícího-fyzické osoby) a osvědčení o registraci k DPH.

