RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA
prodávající: Greenlux s.r.o. se sídlem: Na Zbytkách 41, 739 01 Staré Město u FrýdkuMístku, pošta Baška
zastoupený jednatelem Ing. Petrem Kovářem
zapsaný v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 34488
IČ: 28608747
DIČ: CZ28608747
tel.: +420 571 891 803
Bankovní spojení : …………………………….
osoba odpovědná pro řešení obchodních, skladových a reklamačních záležitostí:
jméno: ……………………………………..
tel.: +420 ……………………
e-mail:……………….................@greenlux.cz
web:
www.greenlux.cz
dále jen jako „prodávající“
a
kupující: …………………………………………………….
zapsaný v OR KS v……, oddíl ., vložka …..

IČ: …………………………………..
DIČ: …………………………………

zastoupený …………………………………………..
dále jen „kupující“
společně uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto rámcovou
kupní smlouvu (dále též jen jako „RKS“):
I.
Předmět smlouvy
1. Tato Rámcová kupní smlouva upravuje vztahy při dodávkách Zboží společnosti
Greenlux s.r.o. třetím subjektům, vznikající na základě této RKS a dílčí kupní smlouvy
(dále jen „Smlouva“). Předmětem této RKS je sjednání podmínek, za kterých bude
Prodávající dodávat Zboží Kupujícímu na základě Smluv ve formě objednávek a Kupující
odebírat od Prodávajícího jím objednané Zboží.
2. Veškeré odchylky od RKS musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě. Ustanovení
Smlouvy mají přednost před RKS.
3. Uzavřením Smlouvy akceptují její účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude
řídit režimem 89/2012 Sb., občanský zákoník, a touto RKS.
4. Smlouva též upravuje přechod vlastnického práva k objednanému Zboží na Kupujícího
a také odpovědnost Prodávajícího za vady, jakož i záruky a případné reklamace Zboží.
5. Touto smlouvou jsou rovněž upraveny sankce a příslušenství (např. smluvní pokuty,
úroky z prodlení) za případné nedodržení smluvních podmínek kteroukoliv smluvní
stranou.
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6. Na základě této RKS se smluvní strany dohodly uzavírat Smlouvy, kterými podrobně
specifikují předmět a podmínky jednotlivého obchodního případu.
II.
Definice pojmů
1. „Prodávající“ je obchodní společnost Greenlux s.r.o., IČ: 286 08 747, se sídlem
Na Zbytkách 41, 739 01 Staré Město, pošta Baška.
2. „Kupující“ je právnická nebo fyzická osoba podnikatel, se kterou uzavřel Prodávající
Smlouvu.
3. „Smluvní strany“ jsou v této RKS označeni společně Prodávající a Kupující.
4. „Smlouva“ je kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím na nákup/prodej
Zboží podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
5. „Ceník“ je soupis Zboží se stanovenými cenami zveřejněný na internetových stránkách
Prodávajícího www.greenlux.cz.
6. “Zboží” znamená movité věci – zejména svítidla a elektromateriál - určené jednotlivě
nebo co do množství a druhu dle specifikace uvedené ve Smlouvě.
7. „Atypické zboží“ svým charakterem neodpovídá běžnému předmětu prodeje
Prodávajícího a nemůže být považováno za běžné Zboží, ale je v možnostech
Prodávajícího jej obstarat pro Kupujícího.
8. „Obaly“ znamená movité věci používané při manipulaci se Zbožím z důvodu
zjednodušení přepravy a zamezení poškození dodávaného Zboží. Jedná se zejména o
palety a kabelové bubny.
9. „Sleva“ znamená slevu za odebrané Zboží při splnění podmínek specifikovaných v této
RKS, případně podmínek stanovených odlišně v příloze RKS.
III.
Proces uzavírání dílčích kupních smluv
1. Objednávky Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího jedním z následujících
způsobů:
a)
b)
c)
d)

internetem přes B2B shop na adrese www.greenlux.cz,
e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího - greenlux@greenlux.cz,
telefonicky na tel. čísle: +420 571 891 803, +420 571 891 808,
písemně poštou na adresu Prodávajícího, Greenlux s.r.o., Na Zbytkách 41,
739 01 Staré Město, pošta Baška v tomto případě se za datum doručení
objednávky považuje den dodání objednávky poštou k rukám Prodávajícího.

2. Objednávky Kupujícího budou vzestupně číslovány.
3. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:


Obchodní jméno (firma) a místo podnikání (sídlo) Kupujícího nebo
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IČ a DIČ, pokud je Kupující registrován jako plátce DPH,
identifikace požadovaného Zboží (název a ID položky),
místo odebrání,
způsob odebrání a dopravy,
podpis osoby oprávněné objednávat Zboží,
zplnomocnění osoby Kupujícím, pokud tato není oprávněna objednávat,
případné specifické požadavky na Zboží,
další údaje, které považuje Kupující za důležité,
termín dodání,
e-mailovou adresu v případech, kdy Kupující či Prodávající požaduje potvrzení
objednávky.

4. Potvrzování objednávek - Přijetí objednávky potvrdí Prodávající odesláním potvrzené
objednávky či jiným písemným sdělením o její akceptaci, a to e-mailem pokud:




Kupující výslovně požádá o potvrzení objednávky,
předmětem objednávky je Atypické zboží,
celková cena za Zboží v objednávce je vyšší než 100 000,- Kč.

5. Potvrzené objednávky jsou ze strany Kupujícího závazné a nelze je zrušit.
IV.
Kupní cena a platební podmínky
1. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu za Zboží dle Ceníku, platného v
den doručení objednávky Prodávajícímu do 60-ti kalendářních dnů od data vystavení
faktury Prodávajícím.
2. Spolu s objednaným Zbožím, zašle či předá Prodávající Kupujícímu fakturu na kupní
cenu Zboží. Faktura bude mít náležitost daňového dokladu.
3. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího
nebo kdy je potvrzeno přijetí platby v hotovosti.
Slevy z ceny Zboží
4. Sleva se vztahuje na veškeré Zboží obsažené v komoditě „elektro zboží“, pokud není
stanoveno jinak.
5. Prodávající poskytne Kupujícímu slevu ve výši 2% z fakturované částky bez DPH v
případě, že Kupující objedná zboží internetem prostřednictvím B2B e-shopu
Prodávajícího na adrese www.greenlux.cz.
6. Prodávající poskytne Kupujícímu základní slevu ve výši ….% fakturované částky bez
DPH.
7. Smluvní strany se dohodly pro případ, že prodávající vystaví fakturu za dodané zboží v
kupní ceně minimálně 2.000,- Kč, jež bude stanovena bez slev, dopravy, DPH a RP,
poskytne prodávající pro tuto dodávku dodatečnou slevu za splnění těchto podmínek:


při úhradě závazků z předmětné faktury do 21 dnů, poskytne prodávající
dodatečnou slevu ve výši 2% z ceny z kupujícím objednaného zboží,
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při úhradě závazků z předmětné faktury do 7 dnů, poskytne prodávající
dodatečnou slevu ve výši 4% z ceny kupujícím objednaného zboží

8. Dodatečná sleva upravená v § 4 odst. 12. RKS bude poskytnuta prodávajícím formou
dobropisu.
9. Kupující potvrzuje podpisem RKS, že se seznámil a má se možnost seznamovat
s Ceníkem. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v Ceníku.
10. Případné další Slevy budou obsaženy v příloze této smlouvy, další slevy mohou být
dohodnuty dodatkem této smlouvy.
V.
Dodací podmínky
1. Zboží je dodané okamžikem jeho předání Kupujícímu v - sídle (místě podnikání) nebo
v provozovně Prodávajícího či dopravením na místo určení označené Kupujícím. V
případě předání Zboží Kupujícímu v- sídle (místě podnikání) Prodávajícího nebo jeho
provozovně, přechází riziko ztráty, poškození či zničení Zboží na Kupujícího okamžikem
převzetí Zboží Kupujícím.
2. Je-li Zboží přepravováno, přechází na Kupujícího riziko ztráty, poškození či zničení
okamžikem převzetí Zboží Kupujícím od dopravce v případě, že dopravu zajišťuje
Prodávající. V případě, že dopravu zajišťuje Kupující přechází riziko ztráty, poškození či
zničení okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci za účelem dopravy Zboží
Kupujícímu.
3. Prodávající vydá Zboží ve skladu Greenlux na adrese Beskydská
1488,
01
Na Zbytkách
550, 738
739 01
Frýdek
– Místek
Staré
Město
u FM pouze osobám, které k tomu Kupující zmocnil a jejichž jmenný
seznam je přílohou této RKS, případně sjednanému dopravci. Osoba přejímající zboží
je povinna při převzetí Zboží prodávajícímu prokázat svoji totožnost.
4. Převzetí dodávky je Kupující povinen potvrdit na dodacím listě od dopravce, který je
povinen opatřit následujícími náležitostmi:





čitelným jménem přebírající osoby,
podpisem přebírající osoby,
datem převzetí,
razítkem Kupujícího případně číslem občanského průkazu přebírající osoby.

5. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu nákladů spojených s
doručením v České republice, v případě, že cena za objednané zboží v konkrétním
jednotlivém případě nepřesáhne částku 4.000,- Kč bez DPH. Při přepravě mimo území
České republiky je zboží přepravováno vždy na náklady Kupujícího. V ostatních
případech hradí náklady na přepravu Zboží Prodávající.
6. Zboží, které Kupující objedná do 12.00 hodiny pracovního dne, bude přichystáno k
odběru či odesláno Kupujícímu Prodávajícím v tentýž pracovní den, nejpozději v
pracovním dni následujícím, a to v případě, že dané zboží bude mít Prodávající skladem.
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VI.
Vady Zboží
1. Prodávající ručí za množství a kvalitu dodávaného zboží podle občanského zákoníku,
této RKS, konkrétní jednotlivé Smlouvy a dle reklamačního řádu Prodávajícího.
Reklamační řád Prodávajícího je uveřejněný na www.greenlux.cz a tvoří přílohu této
smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci vztahů vzniklých z této RKS a Smluv vylučují
aplikaci ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupujícímu tak
nevzniká právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění svých práv
z vad.
VII.
Výhrada vlastnického práva
1. Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího až úplným zaplacením jeho ceny. Výhrada
vlastnického práva nemá vliv na přechod nebezpečí škody na věci dle čl. V. této RKS.
VIII.
Úroky z prodlení, skladné a sankce
1. Dostane-li se Kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, byť i její části, je Prodávající
oprávněn Kupujícímu vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,02% denně z dlužné částky
za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Prodávající je oprávněn zcela pozastavit dodávky až do uhrazení dlužných částek po
splatnosti, popřípadě zcela pozastavit dodávky až do uhrazení dlužných částek po
splatnosti, popřípadě zcela odejmout Slevu, dodatečnou slevu za překročení ročního
obratu popřípadě další slevy, jestliže je kupující v prodlení déle než 30 kalendářních
dnů.
IX.
Podpora prodeje
1. Prodávající poskytne bezúplatně Kupujícímu reklamní materiály pro podporu prodeje
Zboží Prodávajícího, dle možností Prodávajícího.
X.
Právo rozhodné a prorogační doložka
1. Tato RKS, Smlouvy a vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran z nich vzešlá, včetně
práv a povinností vzniklých z jejich porušení, se řídí právním řádem České republiky, a
to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.
2. V případě, že některá práva a povinnosti vzniklá mezi Smluvními stranami v souvislosti
s touto RKS a Smlouvami, nejsou v RKS či ve Smlouvách upraveny, i tato práva a
povinnosti se řídí právním řádem České republiky.
3. Smluvní strany se dohodly, že vynaloží veškeré své úsilí k řešení všech sporů vzniklých
z této RKS a ze Smluv nebo v souvislosti s nimi zásadně smírnou cestou. Smluvní strany
se dále dohodly předat jakýkoliv spor nebo nárok plynoucí z této RKS a ze Smluv nebo
5

v souvislosti s nimi, který nebude vyřešen smírnou cestou, ke konečnému rozhodnutí v
civilním řízení soudu. Smluvní strany se dohodly, že příslušným soudem pro
rozhodování sporů nebo nároků vzniklých z této Smlouvy a z Dílčích smluv bude Okresní
soud ve Frýdku-Místku. V případě, že by tento soud nebyl věcně příslušný, bude
příslušným soudem Krajský soud v Ostravě.
XI.
Závěrečná ujednání
1. Tato RKS se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď této
RKS musí být učiněna písemně a výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém došlo k doručení písemné výpovědi druhé Smluvní
straně. Uzavřením této RKS se ruší veškeré smlouvy a dohody uzavřené mezi Smluvními
stranami před datem účinnosti této RKS.
2. Změny, popřípadě doplnění této RKS, lze uskutečnit pouze písemně, formou
číslovaných dodatků odsouhlasených oběma Smluvními stranami.
3. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, relativně
neúčinným nebo nevynutitelným, je či bude neplatným, relativně neúčinným či
nevynutitelným pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti
ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení
bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude
odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
4. Od této RKS lze bez výpovědní lhůty odstoupit pouze z důvodu hrubého porušení
ujednání této RKS jedné ze smluvních stran, nebo na základě dohody smluvních stran,
přičemž za hrubé porušení této RKS se zejména považuje prodlení Kupujícího se
zaplacením kupní ceny Prodávajícímu.
5. Tato RKS nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
6. Smluvní strany si tuto RKS přečetly a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své
podpisy. Tato RKS je sepsaná ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana
obdrží po jednom.

Ve Starém Městě dne …………….

V

………………………
Prodávající

…………………………..

dne

………………………
Kupující
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