Kúpna zmluva

podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predávajúci :
Marián Ridilla – ELEKT
Hlavná 529/77
07664 Zemplínska Teplica
IČO : 40955761
DIČ:1072610154
Číslo účtu: SK55 0900 0000 0005 5198 2848
(ďalej len „Predávajúci“)
a

Kupujúci :
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, odd.: Sro., vložka č.: 12249/V
IČO :
36204447
DIČ :
2020032003
Banka :
VÚB Trebišov, č. účtu : 1450115758 / 0200
Zastúpený osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti :
Ing. Ivan Seňko – konateľ
(ďalej len „Kupujúci“)
uzatvárajú túto kúpnu zmluvu

I.

1.

2.

Predmet zmluvy

Predávajúci sa zaväzuje odpredať kupujúcemu predmet kúpy :
nákladné vozidlo N1
značka : FIAT FIORINO
typ : 225 / CXB1A / ZA
VIN : ZFA22500000006991
Predmetom zmluvy je použité motorové vozidlo v prevádzkyschopnom stave a bez závad
brániacich riadnemu užívaniu.

II.

Doba dodania a miesto dodania

1. Predmet kúpy bude dodaný jeho prevzatím kupujúcim v sídle predávajúceho v Zemplínskej
Teplici .
2. Predávajúci je povinný pristaviť predmet kúpy na prevzatie do 3 dní po výzve kupujúceho,
najneskôr však 14.7.2017.

III.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli cenu dohodou podľa zák. č.18/1996 Z. z. o cenách.
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy vo výške 3 000,00 EUR
(predávajúci nie je platiteľ DPH), na základe faktúry vystavenej predávajúcim po prevzatí
vozidla kupujúcim a na bankový účet uvedený vo faktúre. Faktúra je splatná najneskôr
31.7.2017.
IV. Ostatné dojednania

1. Predávajúci predáva predmet kúpy ako použitý stroj používaný v prevádzkach predávajúceho.
2. Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru podľa čl. II. ods. 1
tejto zmluvy.
4. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom splatenia kúpnej ceny
predávajúcemu.

V. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná písomnou dohodou označenou ako číslované
dodatky.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
V Zemplínskej Teplici, dňa 11.7.2017 .

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

Ing. Ivan Seňko – konateľ

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

Marián Ridilla

