
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. ; ^  ^
uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka

Predávajúci j

Kupujúci:

I. Zmluvné strany

AG FOODS SK s.r.o.
Zapísaná v OR Okresného súdu : BA I„ vložka č.l3450/B
So sídlom: Moyzesova 10,902 01 Pezinok,
IČO: 34144578, IČ DPH; SK2020361772 
Zastúpená : Kamila Mizerákova, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: Komerční banka a.s. Bratislava 
ČÍS. účtu: 19-9837240277/ 8100
telefón / fax : 033 / 640 23 78, e-mail info.sk@aofoods.eu

názov:

■|apfeBá-F0ií ©teesnéte sud® ........... ........................

Sttstóiíiňfc ,.M m & ^ A £ ^ M £ ^ L tÚ ^ .K .Í ....

f e  , lC©Pttl: „ . - . . M . -

zastúpená* 

fiäokesi spojenie:

'& .úšu:’ ..... .

telefón/-fflalli .̂,JS£^YJ.Í,ÉkĹ.L.f!ÁÍĹl. .̂^Mi&{:Ál

II. Predmet zmĺuvy

a) Predmetom zmiuvy je záväzok predávajúceho dodať kupypeémo vyiísljte  ̂a služby podľa svojej 
aktuálnej ponuky, a to na základe potvrdenej objednávky kopî ueeh% m  ppámienokdohodnutých 
v tejto zmluve a v platnom cenníku predávajúceho.

W Kupujúci sa zaväzuje objednané výrobky a služby prevziať f  zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Hl* Cenové a platobné podmienky

a) Ceny výrobkov sú dané piaíným cenníkom AG FOODS SK §,rÄ Pezinok. Ceny ;sú uvádzané v  €ŕ 
wátane DPH a dopravy na miesto určenia kupujúcim,

b) Predávajúci sa zaväzuje dopraviť objednané výrobky na miesto určené kupujúcim, v rámci'SR.
č). Predávajúci sa zaväzuje vyhotoviť faktúru v deň dodávky lopatu a doručiť ju kupujúcemu 

najneskôr do 7 dní od jej vystavenia,
d) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 14 dní dd dátumu jej vyhotovenia.
e) Forma platobného styku : prevodným prikazom na účet predávajúcej© *

ere prípad omeškania úhrady faktúr kupujúcim si predávajúci môže uplätnoyäť ž ôffi^k90fa po 
uplynutí doby splatnosti podľa pfatných právnych predpisov SR

mailto:info.sk@aofoods.eu


1. Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť túto zmluvu v dohodnutom wzsaM: 0 & Š 0 8  pffišfíia. a-% 
dohodnutej dodacej lehote. Dodržanie dodacej lehoty je závislé ad riadnej; s väsne|: sóginnostt 
kupujúceho. Kupujúci je povinný dodávka tovaru prijať.

2. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar podfa ts$o zmluvy Jeho odovzdaním kupujúcemu. Súčasťou 
odovzdania tovaru kupujúcemu je prevzatie dodacieho listu, Odovzdaním tovaru kupujúcemu sa rozumie 
prevzatie tovaru kupujúcim na mieste plnenia, ktorým je sídlo predávajúceho alebo, v prípade dohody o 
odoslaní tovaru, miesto odovzania tovaru prvému dopravcovi na prepravu. Ak nie je dohodnuté 
odoslanie tevaos, vyzve predávajúci lobujúceho k odberu v lehote najmenej desať dri! pred 
pripravovaným dňom odovzdania tovaru v rámci dojednanej dodacej lehoty. Pokiaľ sa kupujuql k 
odovzdaniu nedostaví z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, je týmto dňom spter»4 na 
kupujúceho prechádza nebezpečie škody na tovare a predávajúci je oprávnený tovar uskladniť na 
náklady kupujúceho, O tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie kupujúceho a oznámi mu skladovacia 
.náklaĉ .

VŠEOBÉCNÉOBCHODNÉPGDMIENKY

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na tópujúceftookamihom: odovzdania tovaru kupujúcemu, 
pdkiäi' v zmluve nie je uvedeíňÄafe,

4, Äk: jp dohodhuti postenie tovaru ;graä|vgÉ:im, .je povinnosť dodať tovar splnená odovzdaním tovaru 
prvému dopravcovi na dohodnutom mieste odovzdania, prípadne bez určenia miesta odovzdania na 
prepravu pre kupujúceho na miesto určenia podľa prepravných dispozícií uvedených v tejto zmluve a 
podľa obvyklých zvyklostí a na účet kuptflúogho. Qtetmihom odovzdania prvému dopravcovi prechádza 
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci avizuje odoslanie tovaru a nie je 
povinnosťou tovar poistiť.

Si Na prevzatie Sváru. tepiSágim sa dojedfti® p o s t^ p Ä  §4ŠiÔfcísodnéhd O hra la .

fe. Vläänfcke právo ná .twarp^ftádza na kupujuceho m  poáptftôm oplatení kúpnej ceny,

?.* Spmobpŕépŕayy, frepsavné dispozície:

“ zmluvné strany sa dohodli, ze povinnosť označiť tovar v zmysle- § 413 Obchodného^kentite je: 
Spŕsenš vyplnením prepravných a dodacích listín, ktoré sprevádzajú Dom
- tovar bude zabalený spôsobom obvyklým v obchodnom styku m  prepravil dohodnutého druhu 

tovaru,

8. ¥ady dodávký je tapejútí povinnýl&oaine^nimir p|giis®jS®mu v lehote spotreby uvedenej fia,otpfe 
dcidávaného tovaru*.

B. ©roiJfté, vady nemajú m  tt&tók:CJdMaď povinnosti zaplatiť kúpnu mm,

10. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v dĺžke dojednanej záručnej doby, ktorá začína M a ť  dňom
splnenia záväzku, ktorý z tejto zmluvy vyplýva pre predávajúceho a na túto dobu garantuje obvykiú 
funkčnosť tovaru.

11 Wéáhä^ îúrt*ž)om#áRiavdSýlte %mzmíuvnstM

12, V prípady, ak kupujúci odmietne čo i len äastočne prijať plnenie, alebo iným spôsobom znemožní
predávajúcemu splniť jeho záväzky z tejto zmluvy, zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
166,- € (stavom jednostošesťdesíatšesť eur). Zaplatením zmluvnej pokuty nárok na: náhradu škody 
ífjezartká,

13., Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia prísiu§#mí osiareveRiami.Obchodného zákonníka 
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

v dňa



XV* • oijciiocii»€- poamienKy

a) Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v  súlade so zákonom q potravinách a potravinovým 
kódexom SR v deklarovanej kvalite, 

bj Pri reklamáciách chýb tovaru zmluvné strai® :pe#fípv3ť ipocfa ii-Äaiŕítsvém §431 až |4S6 
Obchodného zákonníka.

č) Zjavné chyby je povinný kupujua reklamovať p í preberaní tovaru, skryté chyby je možné 
reklamovať v dobách spotreby uvedených na obale,

V, Miesto míftg: plnenia

a) Preberanie tovaru bude vykonávané pH dodávke tovarov m  mieste určenom kupujúcim osobou 
poverenou k preberaním tovaru .

b) Predávajúci sa zaväzuje tovar doručiť s dodacím; iifStom -  lá ftirô ií m ur^sríé miesto- plnenia 
v dohodnutý deň a v čase dodávky.

VI. liw afičiié ustanovenia

•a) Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach.
h) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobufHSkwitó. i ä c Q t J  d o *3 3 .o Q - á j) íU

c) Zmluvné strany s1, vyhradzujú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania 
ktorejkoľvek z podmienok uvedených v zmluve. Odstúpenie musí byť urobené v písomnej forme 
a doručené druhej zmluvnej strane prostredníctvom pošty s doložkou doporučene. V prípade, že 
adresát zásielku neprevezme ani v odbernej lehote alebo ju odmietne prevziať, má sa za to, že 
zásielka bola doručená momentom vrátenia zásielky odosielateľovi.

d) Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané po vzájomnej dohode oboch zmluvných 
strán, písomným doplnkom k tejto zmluve.

ej Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 
písomnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Písomná výpoveď sa doručí druhej 
zmluvnej sírane osobne alebo prostredníctvom pošty ako zásielka i.  triedy (doporučená zásielka) 
s doručenkou do vlastných rúk. V prípade, že písomnú výpoveď zaslanú poštou si adresát 
z akéhokoľvek dôvodu nevyzdvihne, zásielka sa považuje za doručenú uplynutím odbernej lehoty.

f) Kupujúci podpisom tejto zmĺuvy súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými 
obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú polohu tejto zmluvy.

g) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
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Príloha c, t: Aktuálny výpis z OR kupujúceho
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P rtó á v a jú ^ ^ ľľľľľľ lľľľľľľľľľ^ ^ ^
Kamila Mizerákova, konateľspoiočnosti
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