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Kupujúcim:
Názov: BodvaTei S.r.O.
Sídlo:

Školská č. S, Moldava nad Bodvou

Zastúpený:
IČO:
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T:

íSIl i - konatel'ka

spoločnosti

36210269

IČ DPH: SK2021601670

Bankové spojenie: VÚB Košice a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK06 0200 0000 001S 71S8 3654

Registrácia: Okresný súd Košice I. odd: Sro., vložka č. 12853/V

l.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je dodávka alkoholických, nealkoholických nápojov, vína a
cukroviniek, slaného a sladkého

pečiva.

Sortiment, množstvo a cena bude

upresnená pri telefonickej objednávke sortimentu kupujúceho.
II.

DODACIE PODMIENKY

Spôsob dodávky: dovoz tovaru do sídla
rozvozom predávajúceho.

spoločnosti

BodvaTei s.r.o., bude
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CENA a PLATOBNÉ PODMIENKY

III.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru. Cena tovaru bude
obojstranne dohodnutá.
IV.

REKLAMÁCIE

V prípade reklamácie tovaru ihneď vyriešime. Skryté vady, ktoré nebolo možné
zistiť pri okamžitej kontrole je potrebné uplatniť do 24 hodín od dodania
tovaru.
V.
Rámcová zmluva nadobúda

Záverečné

ustanovia
platnosťdňom podpísania oboma zmluvnými

stranami a uzatvára sa na dobu

neurčitú.

Vypovedaťtúto
planúť 1

. dňom

zmluvu je možné s 30 dňovou výpovednou lehotou, ktorá
nasledujúceho mesiaca.

začne

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch ,z ktorých každá strana obdrží
po jednom exemplári.
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Za kupujúceho Gabriela Tamásová
Konatel'ka
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