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KUPNÍ SMLOUVA NA AQUAMAT A

RÁMCOVÉ PODMÍNKY NA ODBĚR BALENÉ PRAMENITÉ VODY (S GARANCÍ CENY)

Číslo smlouvy Region Obchodní zástupce

EVROPSKÉ VODY s.r.o.

Sídlo: Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 02632799
DIČ: CZ02632799
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221606
Číslo účtu: 264508908/0300
E-mail, telefon info@milujivodu.cz, 840 444 448
(dále jen „Prodávající“) a

Název společnosti / Jméno

Sídlo / Bydliště

IČ / RČ

DIČ

E-mail, telefon

(dále jen „Kupující“),

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Kupní smlouvu na aquamat a rámcové podmínky na odběr balené pramenité vody (s garancí
ceny) (dále jen „Smlouva“):

Článek 1. Předmět smlouvy

1.1. Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu následující zařízení ke stáčení balené pramenité vody (dále jen „Aquamat“):

Typ Výrobní číslo

Kupující Aquamat za tuto zvýhodněnou cenu stanovenou v Příloze této smlouvy přijímá do svého výlučného vlastnictví.
1.2. Vzhledem k poskytnutí cenového zvýhodnění na Aquamat se kupující zavazuje po dobu platnosti této smlouvy, minimálně 24 měsíců

ode dne jejího podpisu, užívat Aquamat ke stáčení balené pramenité vody (dále jen „Voda“) dodávané mu výhradně prodávajícím a po
tuto dobu odebírat výhradně od prodávajícího Vodu v barelech o obsahu 18,9 l za cenu stanovenou v Příloze této smlouvy.

1.3. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodávat vodu a další zboží (dále jen „Doplňkový sortiment“), a to do místa dodání na adrese:

Dodací adresa

1.4. Vzhledem k garancí ceny na Vodu v barelech 18.9 l se Kupující zavazuje odebrat a zaplatit minimálně 3 (tři) kusy barelů Vody o objemu 
18,9 l, resp. 56,7 litrů v balení PET anebo v kombinaci barelů a PET lahví, Vody specifikované v Příloze Smlouvy, měsíčně od 
Pronajímatele na každý Aquamat za cenu a způsobem uvedeným rovněž v Příloze této Smlouvy.

Článek 2. Ceny

2.1. Cena Aquamatu a cena Vody jsou uvedena v Příloze této smlouvy.
2.2. Ceny veškerého doplňkového sortimentu jsou uvedeny v ceníku, který je uveden na internetových stránkách www.milujivodu.cz.
2.3. Ceny veškerého dodávaného zboží jsou uvedeny bez DPH a jsou splatné na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.
2.4. Prodávající NENÍ oprávněn během trvání smlouvy zvýšit cenu Vody v barelech 18.9 l.
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Článek 3. Dodací a platební podmínky

3.1. Prodávající se zavazuje dodat Aquamat kupujícímu do místa dodání nejpozději do 10-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy. Kupní cenu
Aquamatu dle čl. 2 této smlouvy zaplatí kupující dle dohody s prodávajícím v hotovosti okamžitě při převzetí Aquamatu nebo ve lhůtě a
způsobem dle daňového dokladu vystaveného prodávajícím.

3.2. V případě, že kupující nezajistí řádné vyřízení objednávky nebo převzetí Aquamatu, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu vzniklých
nákladů na dopravu ve výši 10,- Kč za každý ujetý kilometr. Faktura prodávajícího musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu.
Splatnost vystavených faktur je 10 dnů ode dne vystavení faktury. V případě prodlení kupujícího s jakýmkoliv peněžním plněním vůči
prodávajícímu dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
Kupující je současně povinen zaplatit veškeré náklady prodávajícího spojené s vymáháním nezaplacených částek.

3.3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením delším než 14 dní je prodávající oprávněn nedodat další zboží do doby uhrazení
předchozích závazků nebo od této smlouvy odstoupit. V takovém případě se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu veškerou škodu
tím vzniklou.

Článek 4. Další ujednání

4.1. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy provést sanitaci přístroje na náklady kupujícího
minimálně 4-krát ročně, jinak nemůže prodávající garantovat kupujícímu nezávadnost stáčené vody a bezproblémový chod přístroje.

4.2. Při dodání balené pramenité vody je kupujícímu účtována vratná záloha na  barel s uzávěrem dle platného ceníku prodávajícího. Zpětné
vrácení barelů je možné učinit v provozovně prodávajícího nebo při přímé dodávce balené pramenité vody. V případě poškození či ztráty
barelu se záloha nevrací.

4.3. V případě, že prodávající bude požadovat vrácení barelů jinde než v provozovně prodávajícího bez dodávky balené pramenité vody,
budou mu účtovány náklady na dopravu ve výši 10,- Kč/km. Pro případ porušení závazků vyplývajících z této smlouvy kupujícím (vyjma
povinností kupujícího k peněžitému plnění) si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení

4.4. Pokud Kupující nesplní svůj závazek vyplývající z této Smlouvy a neodebere od Prodávajícího Vodu v minimálním množství uvedeném
v odst. 1.4 této Smlouvy, zavazuje se Kupující zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši, která se rovná rozdílu mezi částkou
odpovídající ceně 3 (tří) kusů barelů Vody o objemu 18,9 a cenou skutečně odebraného množství Vody za příslušný kalendářní měsíc
(bez DPH).

4.5. V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za dodávku vody nebo dalšího zboží dle této Smlouvy, zavazuje se uhradit
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z kupní ceny za každý den prodlení.

Článek 5. Závěrečná ujednání

5.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na dobu určitou o délce trvání 24 měsíců.
Neoznámí-li žádná ze smluvních stran nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby účinnosti této smlouvy, že trvá na ukončení závazku
kupujícího odebírat balenou pramenitou vodu výhradně od prodávajícího a užívat Aquamat výhradně k jejímu stáčení, a závazku
prodávajícího k dodávkám této vody, pak se tato smlouva ohledně těchto závazků automaticky prodlužuje o vždy 1 rok, a to i
opakovaně. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že obchodní zástupce prodávajícího, podepsaný na této smlouvě, byl
prodávajícím zplnomocněn k uzavření a podpisu této smlouvy jménem a na účet prodávajícího.

5.2. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran, připouští-li to tato smlouva, nebo v případě
podstatného porušení povinností druhé smluvní strany dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen
„NOZ“). 

5.3. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze v písemné formě podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
Jednostranně je každá smluvní strana oprávněna měnit písemným sdělením pouze kontaktní emailovou adresu.

5.4. Prodávající má právo postoupit závazky a práva z titulu této smlouvy na svoji dceřinou společnost, mateřskou nebo sesterskou
společnost.

5.5. Obě smluvní strany výslovně sjednávají, že pro úpravu všech vztahů z této smlouvy volí české právo a že je uzavřena dle ust. § 2079 a
násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se odstranit
smírnou cestou spor vyplývající z této smlouvy nebo týkající se vztahů z této smlouvy, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v
souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

5.6. Veškeré dokumenty týkající se prodávajícího (výpis z OR, osvědčení o DIČ, aktuální rozbor vody, ceníky atp.) jsou k dispozici v
elektronické podobě na internetových stránkách www.milujivodu.cz nebo je prodávající na výzvu kupujícího poskytne v tištěné podobě. 

5.7. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná.
Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravující danou otázku
vzájemného vztahu smluvních stran.

5.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany dále tímto svobodně a
vážně prohlašují, že (i) považují tuto smlouvu za uzavřenou ve smyslu § 1726 NOZ; (ii) si nejsou vědomy důvodů pro neplatnost této
smlouvy; (iii) řádně a plně se se všemi ustanoveními této smlouvy seznámily, porozuměly jim, nejsou pro ně překvapující či žádným
způsobem neočekávané ve smyslu § 1753 NOZ; a (iv) neexistuje nerovnováha mezi smluvními stranami ve smyslu § 433 NOZ.
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5.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Oba stejnopisy mají platnost originálu.
5.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha: CENÍK

Za Prodávajícího: Za Kupujícího:

Datum a místo podpisu Datum a místo podpisu

Jméno a příjmení Jméno a příjmení

Podpis Podpis
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