Smluvní strany :
1.

CARU Praha s.r.o., IČ: 645 81 551
sídlo: Praha 3- Žižkov, Vinohradská 2828/151, 130 00
doručovací adresa- provozovna Mochov: U Čističky 385, 250 87, Mochov
zastoupená: ing. Vladimír Zdražil, jednatel
Zápis OR: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 40931
dále jen „ p r o d á v a j í c í „

2.

Obchodní společnost:
IČO:
se sídlem
zastoupená
Zápis OR: Městský soud v Praze, oddíl .., vložka
dále jen „ k u p u j í c í „
se ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly, jak
stanoví tato

KUPNÍ SMLOUVA
1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem celkem ….. kusů ISO univerzálních
kontejnerů xx´ dále jen „zboží“. Objednávka zboží, které je předmětem převodu vlastnického
práva z prodávajícího na kupujícího dle této smlouvy, případně služeb zajišťovaných
prodávajícím v souvislosti s prodejem zboží, (např. přepravní služby, montáže apod.),
vypracovaná na základě cenové nabídky prodávajícího, tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást
této smlouvy.
2) Touto smlouvou prodávající prodává shora specifikované zboží, včetně všech jeho součástí a
příslušenství kupujícímu a kupující je tímto kupuje, a to za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši ….000,-Kč bez DPH, tj. celkem ……..,-Kč, (slovy : … korun českých).
3) Celková kupní cena, případně úhrada za objednané služby, včetně DPH, ve výši ………,-Kč
(slovy………) je splatná před předáním zboží, na základě faktury vystavené prodávajícím, a
to bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře, příp. složením na účet
prodávajícího.
4) Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem zboží, ke kterému nemá žádných připomínek a
že je kupuje ve stavu, jak stojí a leží. Stav zboží odpovídá jeho stáří, běžnému opotřebení a
účelu užívání. Tomuto režimu odpovídá i kupní cena.
5) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v souladu s ust. § 2132 zák.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na
kupujícího přechází již převzetím zboží. Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že
prodávající zůstává vlastníkem zboží do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
6) Místem předání zboží je: Depo Mochov. Postup stran při předání a převzetí zboží upravují
Všeobecné obchodní podmínky pro prodeje kontejnerů společnosti CARU Praha s.r.o.
uveřejněné za stránkách prodávajícího: www.caru.cz.

7) Strany sjednávají ve smyslu ust. § 2139 občanského zákoníku výhradu zpětného prodeje
zboží kupujícím prodávajícímu za těchto podmínek:
a) Nabídka zpětného prodeje musí být prodávajícímu doručena v písemné formě v týdnu, na
který připadá den 1. výročí vystavení faktury, nejpozději v den, na který připadá den 1.
výročí vystavení faktury, při pozdním doručení nabídky zpětného prodeje, povinnost
prodávajícího zboží odkoupit zpět zaniká.
b) Místo předání zboží při odkupu: Depo Mochov.
c) Smluvní cena za odkup 20ft kontejneru činí 25.000,-Kč + DPH.
d) Smluvní cena za odkup 40 ft kontejneru činí 30.000,-Kč + DPH.
e) Náklady na dopravu zboží do místa předání zboží při odkupu hradí vždy kupující.
f) Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží v nezhoršeném stavu, s přihlédnutím
k řádnému užívání.
g) Kupující odpovídá za nedostatky (vady), které má zboží ve srovnání se stavem, v němž je
nabyl.
h) Prodávající může jako v případě vlastní kupní smlouvy v případě výskytu vad zboží
požadovat opravu věci či slevu z kupní ceny nebo i odstoupit od výhrady zpětného
prodeje.
8) Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená upravují Všeobecné
obchodní podmínky pro prodeje kontejnerů společnosti CARU Praha s.r.o.. Kupující
prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami prodávajícího seznámil a souhlasí s nimi.
9) Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
10) Na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V ………. dne

V ……….. dne

.......................................……
prodávající:
za CARU Praha s.r.o.
ing. Vladimír Zdražil, jednatel

...............................................
kupující:

