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Predávajúci
Sídlo
Korešpondencná adresa
Oprávnený zástupca
ICO
DIC
IC DPH
Bankové spojenie
Zapísaný
Telefón
Fax
Mobil
E-mail
Internet
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Pavol Bajzík-BYTSERVIS
Nitrianska 1640/110, 958 Ol Partizánske
Nitrianska 1640/110, 958 01 Partizánske
Pavol Bajzík
14099888
1020437946
SK1020437946
Slovenská sporitelna a.s., c.ú.38568478/0900
Žl.reg.c.696/94 Žo 94/679
92 - 93

038/7492266,038/7493666,038/74991
038/7496666

0903442467
baizik bytservispe@stonline.sk
www.bajzik.sk

(dalej len predávajúci)
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Kupujúci
Sídlo
Korešpondencná adresa
Oprávnený zástupca
ICO
DIC
IC DPH
Bankové spojenie
Zapísaný
Telefón
Fax
Mobil
E-mail
Internet
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(dalej len kupujúci)

1. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je predaj tovaru predávajúcim, jeho prevzatie a zaplatenie kúpnej
ceny kupujúcim v súlade so stanovenými platobnými podmienkami.

D

2. Dodacie podmienky
Dodanie sa uskutocní na základe písomnej objednávky(e-mail,

fax) podla vzájomnej dohody.

3. Platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatit kúpnu cenu podla lehoty splatnosti uvedenej na faktúre.
Dnom zaplatenia sa rozumie pripísanie danej ciastky na úcet predávajúceho ..
V prípade omeškania úhrady kúpnej ceny, alebo jej casti, uhradí kupujúci predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej ciastky za každý den omeškania.
Pri neuhradení faktúry do dna splatnosti sa nasledujúca faktúra vystaví bez dohodnutej
zlavy. Pokial sa ani táto neuhradí, tovar sa bude vydávat len na platbu v hotovosti.
Neuhradenie je podstatným porušením zmluvy a v takom prípade má predávajúci
možnost pozastavit dalšie plnenie tejto zmluvy, až do úplného uhradenia.

4. Vlastnícke právo
Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom uhradení
kúpnej ceny.
5. Reklamácie
Nároky z vád tovaru budú riešené v zmysle zákona c.513/1991 Zb.

6. Záverecné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.
Zmluvu je možné zmenit, alebo zrušit obojstrannou písomnou dohodou zmluvných strán.
Pred uplynutím platnosti zmluvy v prípade jej výpovede sa zmluvné strany zaväzujú
vysporiadat svoje záväzky a pohladávky.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumitelne
základe slobodnej vôle.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pre každú stranu po jednom.

1 O MÁJ

2012

V Partizánskom

Za kupujúceho

a na

