Rámcové podmienky rozvozu
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1. Predávajúci:
Obchodné meno:
Registrovaná:
Zastúpená:

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.69153/B
Axel Hluchy 1 Josef Fidler 1 Gulllaume Chene 1 Simon Zuckschwerdtl
Jan L:ák
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
45952671
SK202315070 1
2023150701
Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky 201073010218130

Sidlo:
IČO:
IČ DPH:
DiČ:

Bank. spojenie:
(ďalej len "predávajúci")

a
2. Kupujúci:
Čislo registrácie:
Obchodné meno:
MvqTel I " . or. Q.
Registrovaná:
Ol", ''''' cl U/~C<:.-/--' CK"''''' .J<f-v/ v0/-j", <Zastúpená:
/
.3/:"olsta' 5/ Oý~ O f Holdqllo, 'I
Sidlo
Adresa prevádzky:
,"'Lu,! /s I .V , - eJ '?lvl
-'
/ K~
Osoba oprávnená jednať
~
/
za kupujúceho:
/Qvncf 80';"1-

li,,,,"',,,,,,,"

3

7'
7v

IČO:
3(éL fo,,! C?
IČ DPH :5;é 2..:Jl1 Co IC
DiČ:
.!A:Jt' f Co /
'7..::>

c-

Podnikateľské

oprávnenie:
• .
_ff ~
.
Bank. spojenie : <1v'J 4;Jof'/Ú= ,tJ';' /.f'il""C v' ;/' t?w J
Tel./fax:
0!T7<f''7"v 7'<'/
(ďalej len "kupujúci")

.

BodvaTel, s.r.o.

Skolská 5, 045 Ol Moldava nJB
IČO: 36 210 269
DiČ: 2021601670
IČ OI'H: 5;:2021601670 Q)
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takto:
Predávajúci je obchodnou spoločnosťou zapisanou podľa práva Slovenskej republiky. ktorá naviazala
alebo hodlá naviazať a rozšíriť obchodné vzťahy nad obvyklý štandard služieb v systému Cash & Carry
v záujme skvalitnenia a rozširenia dohodnutých služieb v systéme predaja Cash & Carry podľa
Rámcových obchodných podmienok ( www.metro.sk ) so zmluvnými stranami sa dohodli na
nasledovnom:

I.
Predmet podmienok, dodaný tovar a kúpna cena
1. Predmetom týchto podmienok je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar podľa
aktuálnej ponuky ;predávajúceho alebo tovar z ponuky podľa individuálneho objednávkového listu s
ktorým bol kupujúci oboznámený.
2. Tovar uvedený v bode 1 bude dodaný podľa jednotlivých objednávok kupujúceho. ktoré budú
obsahovať najmenej tieto náležitosti:
a) číslo rozvozovej registrácie kupujúceho
b) uvedenie obchodného názvu kupujúceho
c) uvedenie konkrétneho druhu a množstva objednaného tovaru
3. Objednávku
vykoná
kupujúci
telefonicky. faxom, písomne, resp. ďalšími e-mailovými
prostriedkami a to najneskôr do 12:00 hod. dňa predchádzajúceho dni požadovaného dodania tovaru
kupujúcim. inak má právo predávajúci posunúť termin dodania tovaru na najbližší nasledujúci
závozový deň. Každá prijatá objednávka bude predávajúcim potvrdená a to e-mailom, faxom či iným
preukázateľným spôsobom.

4. Kupujúci zaplati za dodaný tovar kúpnu cenu vo výške podľa potvrdenia predávajúceho objednávky
kupujúceho a to na základe faktúry - dodacieho listu.
5. Minimálny mesačný obrat nakupovaného tovaru zo strany kupujúceho je stanovený na 3 300 EUR
bez DPH, minimálna hodnota každej osobitej objednávky bude činiť 170 EUR bez DPH.

II.
Dodacie podmienky, splnenie povinnosti

dodať

1. Miestom plnenia je prevádzka kupujúceho uvedená kupujúcim v objednávke. Nebezpečenstvo
škody na tovare prechádza okamihom odovzdania tovaru kupujúcemu, v mieste plnenia.
2. Dátum a čas závozu bude stanovený predávajúcim v súlade s dohodou medzi predávajúcim a
kupujúcim v priebehu objednávania tovaru, popripade predávajúcim po zaistenl tovaru podľa
prislušnej objednávky. O dátume a čase závozu bude vždy kupujúci predávajúcim vopred
informovaný.
3. Vlastnicke právo k tovaru sa na kupujúceho prevádza okamihom úplného zaplatenia celej kúpnej
ceny.
4. Predávajúci dodá tovar požadovaný na objednávke, kupujúci je povinný dodávku tovaru prijať
a potvrdiť jeho prevzatie na dodacom liste alebo kópii faktúry s dátumom prevzatia, podpisom
oprávneného zástupcu kupujúceho s pripojením odtlačkom pečiatky kupujúceho.

III.
Platobné podmienky, fakturácia
1. Bežná úhrada : Hotovosť pri odovzdaní a prebratí tovaru v mieste určenom kupujúcim.
Faktúra predávajúceho bude obsahovať:
- označenie zmluvných strán s uvedením sldla, IC, OIC, IC pre DPH
- číslo registrácie kupujúceho
- číslo faktúry
- deň splatnosti
- údaje o odovzdanom tovare
- fakturovanú čiastku bez DPH aj s DPH
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby predávajúceho a kupujúceho
- ostatné právnymi predpismi stanovené obsahové náležitosti
2. Platba s predlženou splatnosťou sa riadi zvláštnymi zmluvnými dohodami medzi predávajúcim a
kupujúcim.

IV.
Zodpovednosť

za vady

1. Zodpovednosť za vady dodaného tovaru sa riadi príslušnými ustanovenými obchodného zákonníka.
2. Kupujúci je povinný uskutočniť bez zbytočného odkladu po prijme tovaru jeho prehliadku.
3. Právo kupujúceho z vád tovaru nemôže byť priznané pokia!' kupujúci nepodá písomné oznámenie
predávajúcemu o zistených vadách tovaru spolu s nárokom z vád tovaru ktorý uplatňuje a to bez
zbytočného odkladu potom, keď vady zistil, podľa charakteru tovaru najneskôr do 3 dní od okamihu
prevzatia, ak nebude pre konkrétne plnenie dohodnuté inak.

V.
Záverečné

ustanovenie

1. Tieto rámcové podmienky sa uzatvárajú na dobu určitú a to na dobu platnosti registrácie
kupujúceho ako registrovaného zákazníka u predávajúceho. Tieto rámcové podmienky je každá
mesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počita od
strana oprávnená vypovedať v jedno
nasledujúceho dňa po jej doručení druhej strane. V pochybnostiach sa má za to, že výpoveď bola
doručená treti deň po jej doporučenom odoslaní.
2. Ostatné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho neupravené v týchto rámcových
podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok predávajúceho a
zákonom Č. 513/1991 Z.z., obchodného zákonnika, v platnom zneni.
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3. Zmluvné strany si výslovne podľa § 262 obchodného zákonnika dohodli, že ich záväzkový vzťah
pod!'a týchto rámcových podmienok sa riadi ustanoveniami obchodného zákonniku.
4. Osoby podpisujúce tieto rámcové podmienky svojim podpisom potvrdzujú platnosť svojich
oprávneni konať za prislušnú stranu.
S. Tieto rámcové podmienky sú spisané v 2 vyhotoveniach, z nich každé majú platnosť originálu a
každá zo strán obdrži 1 vyhotovenie.
Platnosti a účinnosti nadobúdajú tieto rámcové podmienky dňom podpisu poslednej zo strán.
6. Pre pripad vymáhania splnenia povinnosti z týchto rámcových podmienok dohodli si strany ako
miestne prislušný súd prvého stupňa obecný súd predávajúceho.
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METRO Cash & Carry SR S.r.O.
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Zákazník
Osoba oprávnená jednať za zákaznika

Ing.Peter Miklovič I Store Manager I
/ibiána Krupová I Field Operation Manager I
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