KUPNÍ SMLOUVA
Uzavření podle §558 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

KUPUJÍCÍ:

PRODÁVAJÍCÍ:

Jakub Šalmík
Na Mokřinách 134/7
79501 Rýmařov
IČ: 04432924

Jméno:
Adresa:
PSČ a město:
Datum narození:

Článek 1. - Kupní cena, místo, datum, předmět smlouvy
Kupní cena v CZK:
Místo:
Datum:
Předmět:
Stav:
Článek 2. - Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného zboží a nejsou mu známy žádné okolnosti,
které by prodeji bránily. Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady vyjma výše
vyjmenovaných, a ani žádné nezamlčel.

Článek 3. - Práva a povinnosti kupujícího
Kupující se na základě této smlouvy zavazuje výše uvedené zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví
a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

Článek 4. - Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek 5. - Závěrečná ustanovení
Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou stran.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem
souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Článek 6. – Ochrana osobních údajů
Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme pouze z důvodů budoucího plnění smlouvy, plnění smlouvy, ze zákonné
povinnosti a na základě souhlasu v případě zájmu o zasílání novinek. Data jsou uchovány pouze po dobu přiměřenou či
zákonem danou. Zpracováváme jména, adresy, telefonní čísla, emailové adresy, IČ, DIČ a v případě kupních smluv i data
narození. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů.
Více informací na www.GoldPC.cz

____________________________________

____________________________________

Podpis kupujícího

Podpis prodávajícího

