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l. PREDM ET ZMLUVY

Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a to: mrazenú hydinu, zeleninu, ryby, mrazené
potraviny a iný tovar, s ktorým predávajúci obchoduje na základe objednávky. Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný na základe
svojej objednávky odobrať a po potvrdení prevzatia zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na daňovom doklade (dodací list).

ll. DOBA TRVANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva je uzatvorená od 1.9.2011 na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

IfI. KÚPNA CENA A PLATBA

Tovar bude predávaný kupujúcemu v cenách podľa aktuálnej ponuky. O zmenách cien je predávajúci povinný informovať
odberateľa najneskôr pri objednávaní tovaru a aktuálnu cenu v deň dodania tovaru vyznačiť na dodacom liste. V kúpnej
cene sú zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto plnenia.

IV. DODACIE PODMIE KY

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar v čase jeho dodania. Prípadné viditeľné chyby zistené pri preberaní sa
reklamujú ihneď. Skryté vady musia byt' reklamované písomne pod ra Obchodného zákonníka. Kupujúci sa stáva vlastníkom
dodaného tovaru momentom jeho zaplatenia a pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho, Na kupujúceho prechádza
nebezpečie škody na tovare spôsobené neodbornou manipuláciou po jeho prevzatí.

V. ZÁVEREČ É USTANOVE IE

Každá zo zmluvných 'strán má právo od zmluvy odstúpiť na základe vzájomnej dohody, alebo jedno trannou písomnou
výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť dňom
jej doručenia druhej strane.
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