
KÚPNA ZMLUVA

Uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Predávajúci:

Obchodné meno: JUDr. Ladislav Maras

SidoŠmeraova 27, 08007 Prešov

Bankové spojenie: Tatra banka

Čisio účtu' IBAN SK49 11000000002610199394
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Kupujúci:
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Bankové spojenie:
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Sa dohodli na uzatvoreníza týchto podmienok:

Čl. I

PREDMET ZMLUVY

1.1 Predávajúci sa zaväzuje dodáva! kupujúcemu knihy vlastnej p-odukcie na základe jeho objednávo k (ď alej
len "knihy").

1.2 Kupujúci sa zaväzuje knihy riadne preberať, zaplatiť za ne kúpnu cenu vo výške a za platobných podmienok
dohodnutých v čl. II tejto zmluvy a poskytnúť dohodnuté spolupôsobenie.

1.3 Vlastnicke právo ku knihám z dodávky predchádza na kupujúceho prevzatím v mieste obchodnej prevádzky
kupuiúceho, čo obe zúčastnené strany potvrdia podpisom faktúry.



Čl.II
CENA KNIH A PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle zákona Č. 18/2006 Zz. dohodli na kúpnej cene. ?2..€ bez DPH za jeden kus
knižného titulu. Kupujúci svojim podpisom prejavuje súhlas s kúpnou cenou za jednotlivé knižné tituly.

Čl. III
POD~ENKYDODÁVKYKN~

3.1 Dodanie kníh zabezpečuje predávajúci a kupujúci ich vždy dostane na vopred dohodnutom mieste podla
vzájomnej dohody.

3.2 Kupujúci sa zaväzuje nepredávať knihy iným fyzickým ani právnickým osobám s cieľom ich ďalšieho predaja
(veľkoobchod). V pripade porušenia zákazu predaja knižných titulov iným fyzickým alebo právnickým
osobám je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100% takto predaných knih.

3.3 Kupujúci sa zaväzuje za predané knihy zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Čl. IV
ZÁVEREČNÉUSTANOVEN~

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
4.2 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotoveni.
4.3 Ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nerieši táto zmluva, sa riadia podla ustanoveni

Obchodného zákonníka.
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