
RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

1.Prodávající:
DŘEVOINTEXT s.r.o. 
Pražská 1808 Dobříš 26301
IČO: 24771694   DIČ: CZ24771694
zastoupen: Miloslav Vodička – jednatel společnosti
.
.
.
.
.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obchodní spolupráce – obchodní zastoupení mezi prodávajícím a
    kupujícím, která spočívá v prodeji níže specifikovaného materiálu (viz odstavec II. této smlouvy)
    třetím osobám a to prostřednictvím činnosti prodávajícího v předem určené a stanovené oblasti 
    ČR dle dohodnutých provizních podmínek uvedených v níže (viz odstavec III. Této smlouvy).

2. Předmětem smlouvy je dále závazek prodávajícího dodávat kupujícímu, na základě jeho 
    objednávek, dohodnutý počet a druh materiálu – hliníkových obkladů s povrchovou úpravou,
    konkrétně materiál značky ALUDŘEVO (viz odstavec II. této smlouvy) vč. montážního   
    příslušenství a naopak závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu v určeném termínu za toto
    odebrané zboží  dohodnutou kupní cenu, dále případně zajistit také montáž toho materiálu. 

3. Kupující má právo na včasné a kvalitně vyrobené dodávky objednaného materiálu, prodávající
    právo na včasné a úplné zaplacení kupní ceny za dodaný materiál.

II. Předmět prodeje

1. Předmětem prodeje jsou výrobky z hliníkového materiálu nazvané – ALUDŘEVO. Jedná se 
    o obkladové materiály tzv. alubky na fasády a oláštění budov, montážní příslušenství a dále také 
    materiály na montáž plotových výplní, vše dle nabídky prodávajícího uvedené na jeho oficiálních   
    webových stránkách  www.aludrevo.cz dle aktuálního platného ceníku zde uvedeného.

2. Prodávající dodává materiál aludřevo a příslušenství ve více variantách povrchových úprav,
    případně lze také bez povrchvé úpravy v přírodním provedení, veškerý montážní materiál se   
    dodává pouze v přírodním provedení, pokud není objednán mimořádně v jiném provedení.

III. Podmínky obchodního zastoupení

1. Poviností kupujícího, v rámci smlouvy o obchodním zastoupení, je pořízení skladových zásob 
    za účelem možnosti okamžitého prodeje materiáu třetím osobám a to v min. množství 200m2
    alespoň jednoho konkrétního obkladového profilu dle vlastního výběru nebo dle doporučení
    prodávajícího, dále pořízení odpovídající prezentace materiálu ve vlastních prostorách dle
    dohody s prodávajícím. Plocha prezentace materiálu musí být na min. ploše 5m2. 

2. Další poviností kupujícího je zajistit svým zákazníkům v dané oblasti také montáž materiálu 
    aludřevo v odpovídající kvalitě a provedení za účelem získání kvalitní reference zákazníka.

http://www.aludrevo.cz/


3. Kupujcímu vzniká nárok na používání všech obchodních názvů, log a ochranných značek které  
    souvisejí s materiálem aludřevo pro svoji propagační a obchodní činnost stejně jako prodávající.

4. Prodávající poskytuje kupujícímu garanci obchodního zastoupení pro oblast severozápadu ČR 
    konkrétně ..... (upřesníme).................., 
    Kupujícímu tak vzniká nárok vyřizovat veškeré poptávky zákazníků adresované přímo jemu, ale 
    také adresované prodávajícímu k zajištění úspěšného prodeje a případné montáže materiálu.
    Prodávajícímu vzniká povinost předávat jednotlivé poptávky které obdrží kupujícímu k vyřízení.
    Nedodržení této podmínky ze strany prodávajícího lze brát jako hrubé porušení této smlouvy. 
    Pokud prodávající zjistí, že poptávka kterou kupujícímu předal nebyla úspěšně vyřešena, nebo  
    nebyla řešena s náležitou odpovídající invencí a důsledností, může se o prodej konkrétnímu
    zákazníkovi pokusit sám, což nebude považováno za porušení ani obcházení této smlouvy.

5. Prodávající uvede kupujícího na svých webových stránkách jako místo obchodního zastoupení.

6. Prodávající se zavazuje kupujícího včas informovat o všech skutečnostech týkajících se změn 
    dodacích podmínek, zejména - dodacích termínů, prodejních cen, možnosti výroby apod.

IV. Objednávky, platební podmínky, obchodní provize

1. Veškeré poptávky nebo konkrétní objednávky materiálu je potřeba nejprve telefonicky nebo 
    mailem ověřit a to možnost dodávky konkrétného materiálu nebo montážního příslušenství.

3. Konkrétní objednávku musí kupující provést písemně zasláním mailové objednávky, která bude
    následně zpracována a zaslána zpět kupujícímu do 5 pracovních dnů od přijetí. Prodávající se  
    zavavzuje  v této lhůtě odeslat kupujícímu písemné pozvrzení zakázky. Kupující je povinen 
    potvrzení zakázky zkontrolovat, odsouhlasit, podepsat a potvrzené odeslat mailem zpět
    prodávajícímu. V potvrzené objednávce prodávající uvede přesnou specifikaci objednaného
    materiálu, jeho počet, cenu jednotlivých položek a celkovou cenu, případně také cenu
    dopravného pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající do potvrzení objednávky uvede 
    termín předpokládané expedice ke kupujícímu.

4. Kupující je povinen odeslat prodávajícímu zkontrolované a podepsané potvrzení zakázky dle
    předchozího odstavce nejpozději do 3 dnů od jeho přijetí. V případě zpoždění kupujícího se
    nebude prodávající objednávkou zabývat až do doby zaslání potvrzení kupujícím. Pokud k 
    zaslání vůbec nedojde objednávka bude ze strany prodávajícího stornována.

5. Prodávající bude kupujícímu dodávat zboží dle těchto uvedených platebních podmínek: 
    zálohová platba bude uhrazena předem ve výši 50% z celkové částky objednávky vč.  21%DPH.  
    Zálohová faktura bude vystavena po zaslání potvrzené objednávky od kupujícího. Doplatek ve
    zbývající výši bude kupujícímu vyfakturován po dodání zboží a to s 14 denní splatností faktury. 

6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně vyúčtované kupní ceny za dodané zboží o    
    více než 30 dnů, se jedná o poušení smlouvy a prodávající je v takovém případě oprávněn: 
– požadovat při dalším odběru zboží platbu v hotovosti nebo plnou platbu předem
– snížit nebo zrušit sjednané rabaty na zboží
– zastavit dodávky zboží a rozpracované objednávky 
– odstoupit od kupní smlouvy

7. Pokud zakázka nebude kupujícím vyzvednuta nebo bude z jeho strany dodávka odmítnuta a to  
    i přez vyzvání prodávajícího k převzetí zboží, má prodávající právo po uplynutí 30 dnů  
    vyfakturovat kupujícímu doplatek za zakázku bez dopravy. V tomto případě je kupující povinnen 
    fakturu prodávajícímu uhradit dle termínu splatnost i bez odbrání zboží.  



8. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží za velkobochodní prodejní ceny a to  
    poskytnutím rabatu z cen maloobchodního ceníku - MOC. MOC s uvedenou výší velkoobchodních 
    rabatů pro obchodní partnery je přílohou této smlouvy. 

V. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží v okamžiku úplného zaplacení celkové  
    kupní ceny. 
2. V případě kdy zahájí kupující užívaní zboží dříve před úplným zaplacením kupní ceny, nese 
    kupující odpovědnost za veškeré škody, které by na zboží neoprávněným užívaním vznikly.

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Prodávající je povinnen dodržovat termíny plnění, které stanovil na potvrzení dodání zakázky.   
    V případě, že nebude tento termín dodržen je povinnen neprodleně informovat kupujícího, že   
    tato skutečnost nastala.

2. Kupující ani prodávající nejsou oprávněni převést bez souhlasu druhé smluvní strany závazky 
    vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.  

3. Záruční doba na dodané zboží je prodávajícím poskytována po dobu 60 měsíců. V okamžiku
    zjištění závady na výrobku musí kupující tuto skutečnost písemně oznámit prodávajícímu, který  
    záležitost bude řešit v reklamačním řízení. Prodávající musí při reklamaci postupovat v souladu 
    s reklamačním řádem, uvedený na webových stránkách prodávajícího.

4. Tato smlouva se v ostatních případech řídí dle aktuálních právních předpisů České republiky 
     zejména dle obchodního a občanského zákoníku.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních z nichž každý má platnost oroginálu, každá 
    ze stran obdrží 1 originál.

6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 1 kalendářního roku a její platnost nabývá
    dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran i bez  
    udání důvodu kdykoliv vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, počítanou ode dne doručení 
    výpovědi druhé smluvní straně.

7. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu prodejních cen a to po celou dobu platnosti této smlouvy. 

8. Kupující se touto smlouvou zavazuje, že pokud ukončí obchodní spolupráci s prodávajcícím 
    nesmí předmět smlouvy, tedy produkty značky ALUDŘEVO ani jinak napodobné nebo dokonce
    okopírované prodávat po následující 10let. Prodávající by tak byl poškozen poskytnutím svého      
    „know how“ které by kupující využil pro svoji produkci nebo obchodní činnost ve vlastní režii.  
    Pokud by kupující tuto podmínku porušil má v tomto případě prodávající možnost požadovat  
    finanční odškodnění za ušlý zisk vzájemnou dohodou obou stran nebo případně právní cestou.

VI. Datum podpisu

........................................................ ........................................................
prodávajcící kupující 


