RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli
1. WM Autodíly spol. s r.o., Identifikační číslo 074 86 201
se sídlem Hostivice, Archeologická 1383, PSČ 253 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 301856
zastoupená
/dále jen PRODÁVAJÍCÍ/ na straně jedné
a
2. Společnost:………………………………………………………………………………………………. Identifikační číslo: …………..
se sídlem:..............................................................................
zastoupená:............................................................
číslo účtu:.............................................................................
/dále jen KUPUJÍCÍ/ na straně druhé
tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen SMLOUVA):
I. PREAMBULE
1. PRODÁVAJÍCÍ je dodavatelem a prodejcem automobilových náhradních dílů a dalšího spotřebního zboží a vybavení (dále jen
ZBOŽÍ).
2. KUPUJÍCÍ provádí na základě řádných živnostenských a jiných oprávnění nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
v režimu živnosti volné.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. S odvoláním na shora uvedené bude PRODÁVAJÍCÍ za podmínek stanovených touto SMLOUVOU a Všeobecnými obchodními
podmínkami pro dodávky zboží PRODÁVAJÍCÍHO dodávat KUPUJÍCÍMU na základě jeho objednávek ZBOŽÍ.
2. Objednávka KUPUJÍCÍHO musí být PRODÁVAJÍCÍMU doručena v nejbližším možném termínu.
III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena ZBOŽÍ je určena dle platného ceníku PRODÁVAJÍCÍHO s případnou slevou stanovenou dle vnitřních směrnic
PRODÁVAJÍCÍHO, zejména v návaznosti na množství odebraného zboží.
2. Cena ZBOŽÍ bude uhrazena na základě faktury vystavené PRODÁVAJÍCÍM.
IV. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění jsou pobočky WM Autodíly spol. s r.o.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato SMLOUVA je platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato SMLOUVA a vztahy z ní vyplývající se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro dodávky zboží PRODÁVAJÍCÍHO
(dále jen VOPD), se kterými se KUPUJÍCÍ seznámil, se kterými v plném rozsahu souhlasí, a zavazuje se, že se těmito
podmínkami bude řídit.
3. V případě, že některé ustanovení této SMLOUVY, resp. VOPD, ztratí svojí platnost, zůstanou ostatní ustanovení SMLOUVY,
resp. VOPD, v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se nejprve přihlédne k obchodním zvyklostem PRODÁVAJÍCÍHO, následně
k obchodním zvyklostem v daném oboru, která mají přednost před donucujícími ustanoveními zákona a až poté pokud není
možné chybějící mezeru takto odstranit, použije se pro úpravu chybějícího ujednání zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. KUPUJÍCÍ a PRODÁVAJÍCÍ se ve smyslu § 630 odstavec 1 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, dohodli, že veškeré nároky
a práva (včetně nároku na smluvní pokutu a náhradu škody) PRODÁVAJÍCÍHO ze smluvního vztahu s KUPUJÍCÍM se promlčují 5
let po jejich vzniku.
5. KUPUJÍCÍ zmocňuje PRODÁVAJÍCÍHO, aby v případě prodlení KUPUJÍCÍHO s plněním peněžního závazku nebo při hrozbě
tohoto nebezpečí, resp. ve všech případech zakládajících možnost PRODÁVAJÍCÍHO odstoupit od smlouvy, PRODÁVAJÍCÍ
převzal k zajištění svých nároků zboží, které se nachází ve vlastnictví PRODÁVAJÍCÍHO, a to i bez odstoupení od smlouvy.
KUPUJÍCÍ se zavazuje poskytnout PRODÁVAJÍCÍMU veškerou potřebnou součinnost k vyzvednutí neuhrazeného ZBOŽÍ
odebraného od PRODÁVAJÍCÍHO.
6. Tato SMLOUVA je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SMLOUVU před jejím podpisem přečetly, že je uzavírána dle jejich vůle, a nikoliv v tísni.
8. Podpisem této SMLOUVY KUPUJÍCÍ potvrzuje, že se seznámil se směrnicí o ochraně osobních údajů PRODÁVAJÍCÍHO a
uděluje PRODÁVAJÍCÍMU v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby prodávajícího, a to v rozsahu dle směrnice PRODÁVAJÍCÍHO.
V…………………………………………….dne….........................................

_______________________
PRODÁVAJÍCÍ

___________________________
KUPUJÍCÍ

