SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI ČÍSLO: …………

Firma: AGEM.CZ s.r.o.
Sídlo/Provozovna: Pospíchalova 1093, 198 00 Praha 9
IČO: 27370208
DIČ: CZ27370208
Zastoupena: Ing. Vlastimilem Ruskem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108987
(dále jen prodávající)
a
Firma: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Provozovna: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
IČO: ………………………… DIČ: …………………………… E-mail: ……………...….…………..…………………..…………………
Telefon: ……………………………………… Fax: ………………………………….…… Mobil: …………………………………………
Zastoupena: ………………………………………………………………………… Funkce: ………………………………………………
(dále jen kupující)
uzavírají tuto smlouvu
o vzájemných obchodních vztazích mezi účastníky této smlouvy při prodeji zboží a produktů, jež prodávající převádí
na kupujícího za účelem dalšího prodeje nebo za účelem převodu užívacích práv.
Detaily obchodní spolupráce smluvně uzavřené účastníky této smlouvy jsou popsány v Obchodních podmínkách a reklamačním
řádu společnosti AGEM.CZ s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“), které jsou dostupné na www stránkách prodávajícího na
adrese http://www.agem.cz/ a v místě provozovny prodávajícího. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s obchodními
podmínkami seznámil.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky kdykoli v průběhu trvání této smlouvy. Platné obchodní podmínky je
prodávající povinen zveřejnit kupujícímu na www stránkách prodávajícího (http://www.agem.cz/) a v místě své provozovny.
Kupující se podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat platné obchodní podmínky prodávajícího, zejména se zavazuje uhradit
prodávajícímu kupní cenu zboží ve výši podle sjednaných cenových a platebních podmínek a uhradit také cenu poskytnutých
služeb a náklady s nimi spojené. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Po dobu platnosti této smlouvy se kupující zavazuje informovat prodávajícího o změnách svých právních poměrů, jež mohou
mít význam pro daný smluvní vztah.
Smlouva se vedle obchodních podmínek prodávajícího řídí ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
a platnými právními předpisy České republiky. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronické
pošty. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může předat třetím stranám (pojišťovny, banky, dodavatelé, výrobci atd.) kontaktní
a obchodní informace o kupujícím a údaje o vzájemném obchodním vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva může být měněna
pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom. Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou obou stran nebo výpovědí, přičemž výpovědní doba začíná prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Délka výpovědní doby činí 30 dnů.
V…………………….………… dne…………………

V…………………….………… dne………………

…………………………………………………………
(podpis prodávajícího)

………………………………………………………
(podpis kupujícího)
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