Prodávající:
TPL TRADING CZ s.r.o.
se sídlem Hradec Králové, Čechova 1100, PSČ 500 02
IČ: 25926811, DIČ ………………………….
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 15119
jednající Josefem Hlaváčkem, jednatelem společnosti
a
Kupující:
………………………………………………..
se sídlem ………………………………………………………………….
IČ ……………………………….., DIČ ………………………….
zapsaná v OR vedeném ……………… v …………, v oddílu………….., vložce………
jednající ………………………………………..
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

RÁMCOVOU KUPNÍ SMLOUVU Č. ……:
I.
Předmět smlouvy
Účelem této smlouvy je stanovit podmínky a upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran pro dílčí kupní smlouvy, které
budou v budoucnu mezi smluvními stranami uzavírány na základě a k naplnění této rámcové smlouvy. Ujednání této smlouvy
platí pro veškeré dílčí kupní smlouvy, pokud není dílčí kupní smlouvou stanoveno jinak.
II.
Uzavírání dílčích kupních smluv
Prodávající se uzavřením této smlouvy zavazuje dodávat kupujícímu náhradní díly k nákladním automobilům (dále jen „zboží“) a
kupující se zavazuje dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu, to vše za
podmínek v této smlouvě stanovených.
Prodávající bude dodávat kupujícímu zboží na základě objednávek. Objednávka zboží musí být učiněna písemně a musí
obsahovat tyto náležitosti: obchodní firmu kupujícího, sídlo, IČ, DIČ, datum vystavení, označení druhu zboží a jeho množství,
termín dodání, případně místo dodání, jméno, příjmení a podpisy oprávněné osoby. Kupní smlouva je uzavřena písemným
potvrzením objednávky prodávajícím. Za akceptaci objednávky je považováno také dodání objednaného zboží prodávajícím
kupujícímu.
III.
Kupní cena a platební podmínky
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku prodávajícího platného
v okamžiku dodání zboží, pokud nebude smluvními stranami písemně sjednána kupní cena jiná. Ke kupní ceně bude připočteno
DPH dle platné právní úpravy. Kupující prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s aktuálním ceníkem
prodávajícího.
Prodávající vyúčtuje kupujícímu kupní cenu do 2 dnů ode dne dodání zboží. Kupní cena je splatná ve lhůtě do X od vystavení
faktury, kterou bude kupní cena vyúčtována. Za den úhrady je považován den připsání částky na účet prodávajícího.
IV.
Závěrečná ujednání
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
Při plnění předmětu této smlouvy jsou smluvní strany povinny řídit se Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti TPL
TRADING CZ s.r.o., které jsou Přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Kupující prohlašuje, že se s obsahem
Všeobecných obchodních podmínek společnosti TPL TRADING CZ s.r.o. seznámil před podpisem této smlouvy. V případě
rozporu obsahu této smlouvy s obsahem Všeobecných podmínek, mají přednost ustanovení této smlouvy.
V případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane či je neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy
platná a účinná. Příslušné neplatné nebo neúčinné ustanovení se smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného odkladu
takovým platným nebo účinným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný a nebo co nejvíce podobný nahrazovanému
ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Tato smlouva byla vyhotovena ve
dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji svobodně a
vážně, vědomy si všech jejích důsledků.
V Hradci Králové dne………………………
Za prodávajícího:

Za kupujícího:

…………………………………..
Josef Hlaváček, jednatel společnosti

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

