V.
Pokuty
l.

Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom množstve a včas, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške % ceny nedodaného tovaru, pričom nárok náhradu škody ostáva nedotknutý.
VI.
Záverečné ustanovenia
,

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy. Všetky dodatky musia byť písomné, podpísané a očíslované.
2. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach,
pričom každá strana dostane jedno vyhotovenie.
3. V prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho zo zmluvy sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť
spor prednostne vzájomným rokovaním. Až po neúspechu vzájomných rokovaní budú na vyriešenie
sporu použité príslušné súdy v Slovenskej republike.
4. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či
stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokol'vek vplyvu na zostávajúce ustanovenia tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékol'vek neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá: nahrádzanému neplatnému
alebo neúčinnému ustanoveniu.
5. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, že text zmluvy je určitým
a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle, že si túto zmluvu pred jej podpisom
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a
slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia
na web stránke kupujúceho.
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