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RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA 

č. ____________  
 

 
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále též jen „Smlouva“ či „Rámcová smlouva“) 
 

mezi smluvními stranami, kterými jsou 
 
 

Firma:   Zeelandia spol. s r.o. 
IČ:    005 10 866  
DIČ:    CZ00510866 
Sídlem:   Malšice čp. 267, okres Tábor, PSČ 391 75 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 

vložka 5 
Zastoupená:  Ing. Veronika Wimmerová, jednatelka 

 
Bank. spojení:  č. účtu: 2503330107/2600 vedený u Citibank Europe plc. 
E-mail:   info@zeelandia.cz, popř. může být email obchodního zástupce  
Telefon:  381 791 811 
Kontaktní osoba:  ....................................  

 

 (dále též jen „Prodávající“) 
 
a 
 

Firma:   ....................................  
IČ:    ....................................  
DIČ:    .................................... 
Sídlem:   ....................................  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v …………, oddíl C, vložka … 
Zastoupená:  ...................................., jednatel 

 
Bank. spojení:  .................................... 
E-mail:   ....................................  
Telefon:  .................................... 
Kontaktní osoba:  ....................................  

 
 

(dále též jen  „Kupující“) 
 

(společně dále též jen „smluvní strany“) 
 

o obsahu, jak dále následuje: 
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I. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ, OBJEDNÁVKY 

1.1 Prodávající se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude Kupujícímu dodávat zboží 
dle jeho objednávek za dohodnutou kupní cenu a Kupující se za to zavazuje platit 
Prodávajícímu kupní cenu sjednaným způsobem a ve sjednaných lhůtách. 

1.2 Kupující bude objednávat zboží u Prodávajícího písemně, e-mailem, telefonicky, EDI 
(electronic data interchange) či osobně. Objednávky musejí obsahovat zejména druh a 
množství zboží. Dílčí kupní smlouva bude uzavřena, pokud Prodávající tuto objednávku 
Kupujícímu potvrdí. 

 
II. 

KUPNÍ CENA, DODACÍ PODMÍNKY 

2.1 Kupní cenou za zboží dodané na základě jednotlivé dílčí kupní smlouvy se rozumí cena 
sjednaná mezi smluvními stranami. Platí, že kupní cena je uvedena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH). Ke kupní ceně bude připočtena DPH podle platných právních předpisů. 

2.2 Kupní cena bude vyčíslena na faktuře (daňovém dokladu) v souladu s čl. III Všeobecných 
obchodním podmínek. 

2.3 Způsob platby:  

Hotově při předání zboží nebo platba převodem. 

2.4 Nebude-li v potvrzené objednávce uvedeno jinak, bude zboží dodáno do místa, které je 
uvedeno v záhlaví této Smlouvy jako sídlo Kupujícího. 

 
III. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

3.1 Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, použijí se na vztahy touto Smlouvou upravené i 
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zeelandia spol. s r.o., v platném znění, 
uveřejněné na www.zeelandia.cz/o-nas/vop.pdf (dále též jen „VOP“), s nimiž se Kupující 
před podpisem této Smlouvy seznámil, což potvrzuje podpisem této Smlouvy, a které jsou 
nedílnou součástí této Smlouvy. 

3.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory týkající se výkladu nebo naplňování této 
Smlouvy jakož i jednotlivých dílčích kupních smluv, uzavřených v rámci této Smlouvy, 
budou řešit přednostně smírnou cestou.  
Nebude-li smírné řešení možné, budou spory řešeny v rozhodčím řízení dle VOP. 

3.3 V případě, že práva a povinnosti smluvních stran budou v dílčí kupní smlouvě upraveny 
odlišně od úpravy provedené v této Smlouvě, mají ustanovení obsažená v dílčí kupní 
smlouvě přednost. 

3.4 Bude-li za některou ze smluvních stran jednat osoba odlišná od osoby, která je oprávněna 
jednat jejím jménem dle zápisu v obchodním rejstříku, uvede u své identifikace čitelně své 
jméno a příjmení, doložku v.z. nebo v zastoupení a odkaz na své zmocnění či svoji funkci a 
připojí svůj podpis. 

3.5 Kupující podpisem této Smlouvy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího: 

   ANO        NE 

 

3.6 Další ujednání: 
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IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou 

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

4.3 Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s výpovědní 
dobou v trvání jednoho měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci, v němž bude výpověď druhé smluvní straně doručena. 

4.4 Změny nebo doplnění této Smlouvy lze provádět pouze písemně se souhlasem obou 
smluvních stran, jinak jsou neplatné. 

4.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

4.6 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz shody o její 
formě a obsahu připojují níže své podpisy. 

 
 
 

V Malšicích 
 

dne ___________________ 

V ………………………. 
 

dne __________________ 
 
      
 

 
 

_________________________ 
Prodávající 

Zeelandia spol. s r.o. 

_________________________ 
Kupující 

……………… 
 


