RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
predávajúci: Greenlux s.r.o. so sídlom: Bratislavská 51, 911 01 Trenčín
zastúpený konateľom Ing. Petrom Kovářom
zapísaná v OR SR, vložka 23016/1R
IČO: 45557756
DIČ: 2023034794
tel.: +421 32 7430 884
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa č.ú..: SK8409 0000 0000 0275 919550
osoba zodpovedná za riešenie obchodných, skladových a reklamačných záležitostí:
meno: ....................................................................
email: .....................................................................
ďalej len ako „predávajúci“
a
kupujúci:
zapísaná v OR SR v ........., oddiel ...., vložka .....
IČ:
DIČ:
zastúpená: ..........................................
ďalej len ako „kupujúci“
spoločne uzatvárajú v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto
rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len ako „RKZ“):
I.
Predmet zmluvy
1. Táto Rámcová kúpna zmluva upravuje vzťahy pri dodávaní tovaru spoločnosťou Greenlux
s.r.o. tretím subjektom, vznikajúcim na základe tejto RKZ a čiastkovej kúpnej zmluvy (ďalej
len „Zmluva“). Predmetom tejto RKZ je zjednanie podmienok, podľa ktorých bude
Predávajúci dodávať Tovar Kupujúcemu na základe Zmlúv vo forme objednávok a Kupujúci
odoberať od Predávajúceho ním objednaný Tovar.
2. Všetky odchýlky od RKZ musia byť písomne dohodnuté v príslušnej zmluve. Ustanovenie
Zmluvy má prednosť pred RKZ.
3. Uzatvorením Zmluvy akceptujú jej účastníci, že ich vzájomný záväzkový vzťah sa bude
riadiť zákonom č. 513/1991 Obchodný zákonník a touto RKZ.

4. Zmluva tiež upravuje prechod vlastníckeho práva k objednanému Tovaru na Kupujúceho
a tiež zodpovednosť Predávajúceho za vady, ako aj záruky a prípadné reklamácie Tovaru.
5. Touto zmluvou sú tiež upravené sankcie a príslušenstvo (napr. zmluvné pokuty, úroky
z omeškania) za prípadné nedodržanie zmluvných podmienok ktoroukoľvek zmluvnou
stranou.
6. Na základe tejto RKZ sa zmluvné strany dohodli uzatvárať Zmluvy, ktorými podrobne
špecifikujú predmet a podmienky jednotlivého obchodného prípadu.
II.
Definícia pojmu
1. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Greenlux s.r.o., IČO: 45557756, so sídlom
Bratislavská 51, 911 01 Trenčín
2. „Kupujúci“ je právnická alebo fyzická osoba podnikateľ, s ktorou Predávajúci uzavrel
Zmluvu.
3. „Zmluvné strany“ sú v tejto RKZ označené spoločne Predávajúci a Kupujúci.
4. „Zmluva“ je kúpna zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim na nákup/predaj
Tovaru podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. „Cenník“ je súpis Tovaru so stanovenými cenami zverejnený na internetových stránkach
Predávajúceho www.greenlux.sk .
6. „Tovar“ znamená hnuteľné veci – najmä svietidlá a elektromateriál – určený jednotlivo
alebo podľa množstva a druhu na základe špecifikácie uvedenej v Zmluve.
7. „Atypický tovar“ svojím charakterom nezodpovedá bežnému predmetu predaja
Predávajúceho a nemôže byť považovaný za bežný Tovar, ale je v možnostiach
Predávajúceho ho obstarať pre Kupujúceho.
8. „Obaly“ znamená hnuteľné veci používané pri manipulácii s Tovarom z dôvodu
zjednodušenia prepravy a zamedzenia poškodenia dodávaného Tovaru. Ide najmä o palety
a káblové bubny.
9. „Zľava“ znamená zľavu za odobraný Tovar pri splnení podmienok špecifikovaných v tejto
RKZ, prípadne podmienok stanovených odlišne v prílohe RKZ.
III.
Proces uzatvárania čiastkových kúpnych zmlúv
1. Objednávky Tovaru je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho jedným z nasledujúcich
spôsobov:
a) internetom cez B2B shop na adrese www.greenlux.sk
b) e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho – greenlux@greenlux.sk
c) telefonicky na tel. čísle: +421 32 743 0884

d) písomne poštou na adresu Predávajúceho, Greenlux s.r.o., Bratislavská 51, 911 01
Trenčín, v tomto prípade sa za dátum doručenia objednávky považuje deň dodania
objednávky poštou k rukám Predávajúceho.
2. Objednávky Kupujúceho budú číslované vzostupne.
3. Objednávka musí obsahovať tieto údaje:
- Obchodné meno (firma) a miesto podnikania (sídlo) Kupujúceho alebo
- IČO a DIČ, pokiaľ je Kupujúci registrovaný ako platca DPH,
- identifikáciu požadovaného Tovaru (názov a ID položky),
- miesto odobrania,
- spôsob odobrania a dopravy,
- podpis osoby oprávnenej objednávať Tovar,
- splnomocnenie osoby Kupujúcim, pokiaľ táto nie je oprávnená objednávať,
- prípadné špecifické požiadavky na Tovar,
- ďalšie údaje, ktoré Kupujúci považuje za dôležité,
- termín dodania,
- e-mailovú adresu v prípade ak Kupujúci či Predávajúci požaduje potvrdenie objednávky.
4. Potvrdzovanie objednávok – Prijatie objednávky potvrdí Predávajúci odoslaním potvrdenej
objednávky či iným písomným oznámením o jej akceptácii, a to e-mailom ak:
- Kupujúci výslovne požiada o potvrdenie objednávky,
- predmetom objednávky je Atypický tovar,
- celková cena Tovaru v objednávke je vyššia ako 4000 €
5. Potvrdené objednávky sú zo strany Kupujúceho záväzné a nie je možné ich zrušiť.
IV.
Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa Cenníku platného
v deň doručenia objednávky Predávajúcemu do 60 kalendárnych dní od dátumu vystavenia
faktúry Predávajúcim.
2. Spolu s objednaným Tovarom zašle či predá Predávajúci Kupujúcemu faktúru na kúpnu
cenu Tovaru. Faktúra sa považuje za daňový doklad.
3. Platba sa považuje za prevedenú v okamžiku, keď je pripísaná na účet Predávajúceho alebo
keď je potvrdené prijatie platby v hotovosti.
Zľavy z ceny Tovaru

4. Zľava sa vzťahuje na celý Tovar obsiahnutý v komodite „elektro tovar“, pokiaľ nie je
stanovené inak.
5. Predávajúci poskytne Kupujúcemu zľavu vo výške 2% z fakturovanej čiastky bez DPH
v prípade, že Kupujúci objedná tovar cez internet prostredníctvom B2B e-shopu
Predávajúceho na adrese www. greenlux.cz.
6. Predávajúci poskytne Kupujúcemu základnú zľavu vo výške ...% fakturovanej čiastky bez
DPH.
7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad, že predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar
v kúpnej cene minimálne 80 €, ktorá bude stanovená bez zliav, dopravy, DPH a RP, poskytne
predávajúci pre túto dodávku dostatočnú zľavu za splnenia týchto podmienok:
- pri úhrade záväzku z predmetnej faktúry do 28 dní, poskytne predávajúci dodatočnú zľavu
vo výške 2% z ceny z kupujúceho objednaného tovaru,
- pri úhrade záväzku z predmetnej faktúry do 7 dní, poskytne predávajúci dodatočnú zľavu vo
výške 4% z ceny z kupujúceho objedaného tovaru
8. Dodatočná zľava upravená v § 4 odst. 12. RKZ bude poskytnutá predávajúcim formou
dobropisu.
9. Kupujúci potvrdzuje podpisom RKZ, že sa oboznámil a má možnosť oboznámiť sa
s Cenníkom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v Cenníku.
10. Prípadné ďalšie zľavy budú obsiahnuté v prílohe tejto zmluvy, ďalšie zmluvy môžu byť
dohodnuté dodatkom tejto zmluvy.
V.
Dodacie podmienky
1. Tovar je dodaný okamžikom jeho predania Kupujúcemu v – sídle (mieste podnikania)
alebo v prevádzke Predávajúceho či dopravením na miesto určenia označené Kupujúcim.
V prípade predania Tovaru Kupujúcemu v – sídle (mieste podnikania) Predávajúceho alebo v
jeho prevádzke prechádza riziko straty, poškodenia či zničenia Tovaru na Kupujúceho
okamžikom prevzatia Tovaru Kupujúcim.
2. Ak je Tovar prepravovaný, prechádza na Kupujúceho riziko straty, poškodenia či zničenia
okamžikom prevzatia Tovaru Kupujúcim od dopravcu v prípade, že dopravu zabezpečuje
Predávajúci. V prípade, že dopravu zabezpečuje Kupujúci prechádza riziko straty, poškodenia
či zničenia okamžikom predania Tovaru prvému dopravcovi za účelom dopravy Tovaru
Kupujúcemu.
3. Predávajúci vydá Tovar v sklade Greenlux na adrese Na Zbytkách 550, 739 01 Staré Město
u Frýdku – Místku iba osobám, ktoré k tomu Kupujúci splnomocnil a ich menný zoznam je
prílohou tejto RKZ, prípadne dohodnutému dopravcovi. osoba preberajúca tovar je povinná
pri prevzatí Tovaru preukázať predávajúcemu svoju totožnosť.
4. Prebratie dodávky je Kupujúci povinný potvrdiť na dodacom liste od dopravcu, ktorý je
povinný opatriť nasledujúci náležitosťami:
- čitateľným menom preberajúcej osoby,

- podpisom preberajúcej osoby,
- dátumom prevzatia,
- pečiatkou Kupujúceho prípadne číslom občianskeho preukazu preberajúcej osoby.
5. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu nákladov spojených
s doručením v Českej republike, v prípade, že cena za objednaný tovar v konkrétnom
jednotlivom prípade nepresiahne čiastku 170 € bez DPH. Pri preprave mimo územia Českej
republiky je tovar prepravovaný vždy na náklady Kupujúceho. V ostatných prípadoch hradí
náklady na prepravu Tovaru Predávajúci.
6. Tovar, ktorý Kupujúci objedná do 12.00 hodiny pracovného dňa, bude prichystaný
k odberu či odoslaný Kupujúcemu Predávajúcim v ten istý pracovný deň, najneskôr
nasledujúci pracovný deň, a to v prípade, že daný tovar bude mať predávajúci skladom.
VI.
Chyby Tovaru
1. Predávajúci sa zaručuje za množstvo a kvalitu dodaného tovaru podľa Obchodného
zákonníka, tejto RKZ, konkrétne jednotlivé Zmluvy a podľa reklamačného poriadku
Predávajúceho. Reklamačný poriadok predávajúceho je uverejnený na www.greenlux.sk a tvorí
prílohu tejto zmluvy.
VII.
Výhrada vlastníckeho práva
1. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho až úplným zaplatením jeho ceny, Výhrada
vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na veci podľa čl. V. tejto
RKZ.
VIII.
Úroky z omeškania, skladné a sankcie
1. Ak sa dostane Kupujúci do omeškania s úhradou kúpnej ceny, ak aj len jej časti, je
Predávajúci oprávnený Kupujúcemu vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0.02% denne
z dlžnej čiastky za každý začatý kalendárny deň omeškania.
2. Predávajúci je oprávnený úplne pozastaviť dodávky až do uhradenia dlžných súm po
splatnosti, prípadne úplne pozastaviť dodávky až do uhradenia dlžných súm po splatnosti,
poprípade úplne odobrať Zľavu, dodatočnú zľavu za prekročenie ročného obratu, prípadne
ďalšie zľavy, ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 kalendárnych dní.
IX.
Podpora predaja
1. predávajúci poskytne bezplatne Kupujúcemu reklamné materiály pre podporu predaja
Tovaru Predávajúceho podľa možností Predávajúceho.

X.
Právo rozhodné a propagačná doložka
1. Táto RKZ, Zmluvy a vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán z nich vyplývajúce,
vrátane práv a povinností vzniknutých z jej porušenia sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.
2. V prípade, že niektoré práva a povinnosti vzniknuté medzi Zmluvnými stranami
v súvislosti s touto RKZ a Zmluvami nie sú v RKZ či v Zmluvách upravené, aj tieto práva
a povinnosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že vynaložia všetko svoje úsilie k riešeniu všetkých sporov
vzniknutých z tejto RKZ a zo Zmlúv alebo v súvislosti s nimi zásadne zmierom. Zmluvné
strany sa ďalej dohodli odovzdať akýkoľvek spor alebo nárok plynúci z tejto RKZ a zo Zmlúv
alebo v súvislosti s nimi, ktorý nebude vyriešený zmierom, konečnému rozhodnutiu
v civilnom konaní súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že príslušným súdom pre rozhodovanie
sporov alebo nárokov vzniknutých z tejto zmluvy a z čiastkových zmlúv bude Okresný súd v
Trenčíne a v prípade podania návrhu na Vydanie platobného rozkazu v zmysly zákona č.
307/2016 o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov bude Okresný súd Banská
Bystrica. V prípade, že by tento súd nebol vecne príslušný, bude príslušným súdom Krajský
súd v Trenčíne.
XI.
Záverečné ustanovenie
1. Táto RKZ sa uzatvára na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou, Výpoveď
tejto RKZ musí byť vykonaná písomne a výpovedná lehota začína bežať prvým dňom
mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu písomnej výpovedi druhej
Zmluvnej strany. Uzatvorením tejto RKZ sa rušia všetky zmluvy a dohody uzatvorené medzi
Zmluvnými stranami pred dátumom účinnosti tejto RKZ.
2. Zmeny, prípadne doplnenie tejto RKZ je možné uskutočniť iba písomne, formou
číslovaných dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.
3. Ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neplatným, relatívne neúčinným
alebo nevynútiteľným, je či bude neplatným, relatívne neúčinným alebo nevynútiteľným iba
toto ustanovenie a nedotýka sa to platnosti a vynútiteľnosti ostatných ustanovení tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú chybné ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením
bezchybným, ktoré v najvyššej možnej miere bude odpovedať obsahu a účelu chybného
ustanovenia.
4. Od tejto RKZ je možné bez výpovednej lehoty odstúpiť iba z dôvodu hrubého porušenia
ustanovenie tejto RKZ jednou zo zmluvných strán alebo na základe dohody zmluvných strán,
pričom za hrubé porušenie tejto RKZ sa považuje najmä omeškanie Kupujúceho so
zaplatením kúpnej ceny Predávajúcemu.
5. Táto RKZ nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že ich vôľa pri
uzatváraní tejto RKZ bola slobodná, vážna a bez omylu, že jej prejav je im úplne zrozumiteľný

a určitý, že túto RKZ neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, RKZ si
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne
podpisujú
V .......................... dňa ..........................

.................................
Predúvajúci

...............................
Kupujúci

