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PovelZolloukol.
místem podnikÓní
lČ: 758305l5
bonkovní spojení:
neo|ótce DPH
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KUPNI SMLOUVA

KomennÓ 59' Brno ó39 00

ó7 01 00-22087 54820 l ó2 l 0 (mBonk)

(dóle jen,, prodóvojící'')

n

Komorní filholmonie Pordubice,
zostoupenÓ |ng. Jormi|ou Zbořilovou, ředitelkou
Sukovo třído ,l260, Pordvbice 530 2l
lČ: 000884 47, D|Č: C700o88447
(dóle jen,,kupující'' 

)

uzovírojí tuŤo

t.

Předmět smlouvy

ProdÓvojící se zavazuje dodot o prodoŤ kupujícímu, no zÓk|odě poptÓvkového
Íízení, níŽe uvedenou movitou věc:
- 2 ks fogotů FoX, model ó80D. French Be||, včetně pouzdro
- 2 ks fogotových es znočky FoX
Kupující se zovozuje dodoné zboŽí převzít, potvrdit prodÓvojícímu jeho převzeŤí no
přís|ušném dok|odu o zop|otit zo dodoné zboťt prodÓvojícímu dohodnutou kupní
cenu.

il.
Dobo p|nění

Prodóvojící se zovozuje dodot movitou věc uvedenou V bodu |. této smlouvy v co
nejkrotším termínu. Joko rÓmcový termín dodÓní je stonoven 31.12.2015,
Vzhledem ke specifice výroby dodÓvoné movité věci obě strony deklorují , Že
přípodné nuŤné prod|ouŽení doby dodÓní je moŽné o bude řešeno no zÓk|odě
dohody smluvních stron písemným dodotkem k Ťéto kupní sm|ouvě.
Kupující je povinen proh|édnoui movitou věc uvedenou V bodu |. této sm|ouvy při

předónízo Účelem zjišŤění vod o ověření spróvného mnoŽství movité věci.

ilt.
Kupní ceno o plotební podmínky

CelkovÓ kupní ceno kompleŤního zboŽj uvedené v bodu |. je 1.554.702,. Kč,

(sIovy: jeden miIion pětseipodesótčtyňtisícsedmsetdvěkoru nyčeské) .
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Ceno zohrnuje veškeré nÓk|ody prodÓvojícího spojené s reolizocí dodÓvky
předměŤu sm|ouvy s dodóním no místo p|nění. Toto kupníceno je konečnó.
Kupní ceno je splotnÓ no zÓk|odě řÓdně vystoveného doňového doklodu
prodÓvojícím po dodÓní moviŤé věci kupujícímu.
Jest|iŽe je kupující v prod|ení s p|ocením kupní ceny d|e tohoto bodu, třebo jen

zčÓsti,je povinen zop|oŤit prodóvojícímu no jeho výzvu smluvní Úrokz prod|ení ve
výši 0,05% z d|vŽné čósŤky zo koŽdý den prod|ení.
Sm|uvní sŤrony berou no vědomí, Že do Úplného zop|ocení kupní ceny je
v|osŤnkem prodóvojícr, o Ťen v přípodě prod|ení s Ůhrodou fokŤury kupujícím je
kromě smluvního Úroku opróvněn poŽodovot i vrócení dodoné movité věci.
Tokovýto poŽodovek by by| vnímÓn joko odstoupení od sm|ouvy.
Kupní ceno 1.554.702,. Kč
{s|ovy: jedenmi|ionpětsetpodesótčtyřitisícsedmseŤdvěkorunyčeské) bude
kupujícím zop|oceno bonkovním převodem no Účet prodÓvojícího č. ó70.|00-
2208754820/ó210 {mBonk). Čóstko bude převedeno no Účet prodóvojícího
nejpozději do .|4 

dní od doto doručení doňového dok|odu kupujícímu.

lv.
Dodocí podmínky

DodÓvko zboll bude provedeno péčí prodóvojícího v procovních dnech
pondělíoŽ pÓtek v době od 08.00 do l7.00 hod. v místě p|nění.
Místem plnění pro předóní předmětu kupní sm|ouvy je Komorní fi|hormonie
Pordubice, Sukovo třído l2ó0, Pordubice.

V.
Přechod vlostnicŤví o odpovědnost zo škody nq zboŽí

l. V|ostnické próvo ke zboŽí pÍechózí no kupujícího okomŽikem Úp|ného zop|ocení
kupní ceny.

2. Nebezpečí škody no zboŽí přechózí z prodóvojícího no kupujícího okomŽikem
předÓní zboŽí o podpisem dodocího |istu nebo předÓvocího protoko|u
prodóvojícím o přejímojícím.

vl.
Zóruko o rek|omoční podmínky

Délko zóruční doby zóruky zo jokosi dodoného zboŽí Činí 24 měsícŮ ode dne
převzetí moviŤé věci kupujícím.
Rek|omoce se up1oÍňuje přejímkou zboil U prodóvojícího bezodk]odně po
zjištěnívody no zboŽí o nohlóšením no e-moil: pove|@foootovesŤroiky.cz
o nós|edně do 24 hodin zoš|e prodóvojícímu písemné oznÓmení o noh|óšení
zÓvody.

vll.
Zóvěrečnó ujednóní

1. Toto smlouvo vstupuje v plotnosŤ o nobývÓ Účinnosti dnem jejího podpisu oběmo
sm|uvními stronomi.
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2. Toto sm|ouvo je sepsÓno ve třech vyhotoveních, z nichŽ dvě vyhotovení obdrŽí
kupující o jedno prodóvojící.

4.

Sm|ouvu je moŽno měniŤ pouze písemnými očís|ovonými
pověřenýrni zóstupci obou smluvních stron.
Sm|uvní strony prohlošují o svými podpisy no Ťéto smlouvě
by|o sjednóno svobodně, vóŽné, niko|i pod nót|okem
nevýhodných podmínek.

dodoiky, podepsonými

stvzují, Že toto sm|ouvo
či v tísni zo nÓpodně

V Brně dne .|7. 
červno 20l5

obch'rc] a OprOVO hudetrních nÓs|rojů

Povel Zotloukol
KomenrlÓ 5t ó3? ŮŮ Brno

vlostnoruční podpis
PovelZotloukol

prodóvojící

V Pordubicích dne l7. červno 20l5

vlosinoruční podpis
Ing. Jormilo Zboři|ovó

kupující
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