
Kupní smlouva

Jméno

Ulice, číslo popisné

Příjmení

Mobil E-mail

Číslo OP

Podpis prodávající Podpis kupující

Datum

Město PSČ

PŘEDEM SE DOMLUVÍME ZDARMA VYZVEDNEME DÁME VÁM MAXXXIMUM

Tuto smlouvu prosíme 2x vytisknout, vyplnit, podepsat a vložit do balíku :)
Balík stačí donést do Zásilkovny a říct PIN: 93662504. O vše ostatní se postaráme ... 

Můžete ho poslat také sami na adresu: Macbookarna.cz, Lidická 8, 602 00 Brno.

Smluvní strany:

Macbookarna.cz / Provozovatel: ARCsans s.r.o., Lidická 8, Brno 602 00, IČO: 02996961.

Dále jen „ kupující“,

a

Dále jen „prodávající“,
Uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o koupi



Prodejní cena (Korun českých)

Článek 1.

Název zboží včetně jeho SN 

Popis stavu zboží i nedostatků

Číslo Vašeho bankovního úč.:

Článek 2.

Článek 3. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného zboží a nejsou mu známy 

žádné okolnosti, které by prodeji tohoto zboží bránily. Prodávající dále prohlašuje , že mu ke dni prodeje 

nejsou známy žádné závady na zboží vyjma výše uvedených v popisu stavu a ani žádné nezamlčel.

Článek 4. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se na základě této smlouvy zavazuje výše uvedené zboží od prodávajícího převzít do svého 

vlastnictví a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní cena bude zaplacena na níže uvedený bankovní 

účet prodávajícího po kontrole zboží a to do 5 pracovních dnů.

Článek 5. Platnost smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek 6. 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 smluvních 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.

Podpis prodávající Podpis kupující




