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KUPNÍ   SMLOUVA  

 
 

 

1.   David Hrazdil – NanoConcept 
IČO: 874 33 982 

      Sídlo: Křídlovická 58, Brno, PSČ: 603 00 

Zapsaný v Živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu 

umístěného na internetové adrese www.Nano-Concept.cz 

 

na straně jedné (dále jen jako „prodávající“) 

 

a 

 

 

2. ..................................................  
Datum narození: 

      Trvale bytem: 

 

 na straně druhé (dále jen jako „kupující“)       

 

 

uzavírají tímto spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 

 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 

zákoník“), tuto 

 

kupní smlouvu k věcem movitým 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a je 

specifikována v čl. II. (dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. 

Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu sjednanou v článku III. této smlouvy (dále 

jen „kupní cena“). 

 

II. 

Zboží 

1. Zboží je specifikováno v konkrétní nabídce a v akceptaci nabídky, jejíž přílohou je tato 

smlouva.  

 

III. 

Kupní cena 

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena za zboží vymezené v čl. II. této smlouvy 

odpovídá částce – kupní ceně uvedené v nabídce a v akceptaci nabídky, jejíž přílohou je tato 

smlouva.  

 

2. Kupní cena již zahrnuje náklady prodávajícího na dopravu zboží do místa dodání, kterým 

je, pokud dále není stanoveno jinak, adresa uvedená u kupujícího v záhlaví smlouvy.  
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IV.  

Všeobecné smluvní podmínky 

1. Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou všeobecné smluvní podmínky zveřejněné na 

webovém rozhraní obchodu specifikovaného v těchto všeobecných obchodních podmínkách. 

Znění všeobecných smluvních podmínek v souladu s § 1827 odst. 2 občanského zákoníku 

poskytuje prodávající kupujícímu v textové formě spolu s touto kupní smlouvou. 

 

V. 

Prohlášení smluvních stran 
1. Prodávající tímto prohlašuje, že na předmětu koupě neváznou žádná zástavní či 

podzástavní práva, dluhy, nájemní či podnájemní vztahy nebo jiné právní vady.  

 

2. Prodávající prohlašuje, že řádně a úplně seznámil kupujícího s technickým, právním a 

faktickým stavem předmětu koupě a že poskytl kupujícímu všechny informace a dokumenty 

týkající se předmětu koupě. 

 

3. Kupující prohlašuje, že jej prodávající řádně seznámil s právním a faktickým stavem 

předmětu koupě, včetně listinné dokumentace zveřejněné na webovém rozhraní obchodu 

specifikovaného ve všeobecných obchodních podmínkách, a že nemá žádných námitek proti 

stávajícímu faktickému a právnímu stavu předmětu koupě.  

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 

jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

připojují níže své vlastnoruční podpisy.  

 

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 

závazně přechází na právní nástupce smluvních stran. Otázky touto smlouvou neupravené se 

řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. 

 

3.Veškeré změny, či doplňky k této smlouvě lze činit pouze za souhlasného projevu vůle obou 

smluvních stran, a to písemnými dodatky ke smlouvě. 

 

 

 

V………..………….dne…………. 

 

 

 

………………………………………   …………………………………. 

      Podpis prodávajícího       Podpis kupujícího  


