KUPNÍ SMLOUVA č. xx-2010

Kupní smlouva
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 588 zákona č. 4/1964 Sb., občanský zákoník mezi dle
vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými :

Článek I.
1.

Ing. Vítězslav Eliáš
bytem: Podolí u Brna č.p.395
jako prodávajícím na straně jedné

2.

……………………….
trvale bytem: ……………………………………..
jako kupujícím na straně druhé

Článek II.
2.1.

Prodávající prodává touto smlouvou dále specifikovaný předmět koupě kupujícímu a převádí na něho
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě a kupující tímto kupuje předmět koupě do svého výlučného
vlastnictví a to za dále sjednanou kupní cenu.

2.2.

Předmětem koupě jsou tato živá zvířata :
Název druhu

Barva

Označení

Pohlaví

Datum narozerní

Cena

Celková cena za dodávku předmětu koupě je uvedena v čl. 3.1. této smlouvy.
Rodiče :
-

otec:

-

matka:

Článek III.
3.1.

Kupní cena byla sjednána dohodou smluvních stran na částku znějící na výši ………… Kč (slovy
……………………………………….. korun českých).
Sjednanou kupní cenu uhradil kupující prodávajícímu v plném rozsahu při podpisu této kupní smlouvy, což
prodávající jejím podpisem potvrzuje.

Článek IV.
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4.1. Kupující potvrzuje převzetí předmětu koupě při podpisu této smlouvy a výslovně prohlašuje, že byl
prodávajícím seznámen s charakteristikou prodávaného ptactva, s podmínkami a specifiky jeho chovu,
ošetřováním, složením a množstvím požadovaného krmiva, jakož i dalšími podmínkami, které jsou nezbytné
pro úspěšný chov prodávaného ptactva. Současně výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se stavem
prodávaného ptactva a takto jej přebírá a nevznáší vůči jejich stavu žádných námitek. Kupující současně
s převzetím ptactva od prodávajícího obdržel doklady o určení pohlaví pokud bylo pohlaví nutno určit.
4.2. Prodávající výslovně prohlašuje, že vůči předmětu koupě neexistuje žádný jiný závazek ani zástavní právo
třetích osob a že skutečnosti, které sdělil kupujícímu dle tohoto článku se zakládají na pravdě a ke dni podpisu
této smlouvy nezatajil kupujícímu žádné skutečnosti významné pro uzavření této smlouvy.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnické právo k ptactvu, které je předmětem prodeje dle této
smlouvy, okamžikem převzetí ptactva od prodávajícího. Nebezpečí škody na ptactvu, které je předmětem
prodeje dle této smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem převzetí ptactva od prodávajícího. Kupující
rovněž nese od tohoto dne veškeré náklady spojené s chovem ptactva.
4.4. Kupující se zavazuje chovat po dobu stanovené záruční doby dodané ptactvo za obdobných klimatických a
výživových podmínek, za jakých bylo ptactvo chováno po dobu svého umístění v chovu/karanténě u
prodávajícího. Kupující prohlašuje, že byl prodávajícím podrobně seznámen s těmito podmínkami. Porušení
ujednání tohoto odstavce způsobuje zánik nároků z odpovědnosti za vady dodaného ptactva.

Článek V.
5.1. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.
5.2. Není - li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě příslušnými
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Jsou - li u prodávajícího k datu uzavření této smlouvy
vydány všeobecné obchodní podmínky, odkazují účastníci ve věcech touto smlouvou neupravených rovněž na
tyto všeobecné obchodní podmínky, jejichž jedno vyhotovení kupující obdrží.
5.3. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, nikoli za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.
V Podolí, dne …………………………………….

-----------------------------------------

-----------------------------------------

prodávající

kupující
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