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Potvrzení o uzavření kupní smlouvy 
 

Dále uvedené smluvní strany tímto prohlašují a činí do budoucna nesporným, že mezi nimi byla dne 

………………………… (datum souhlasu s objednávkou) akceptací objednávky kupujícího prostřednictvím 

prostředků komunikace na dálku uzavřena kupní smlouva dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník v platném znění, s tímto obsahem: 

„Kupní smlouva 
Níže uvedeného data uzavřely smluvní strany:  
 
1)  MedicalSpace s.r.o. 
      Táboritská 880/14, 130 00  Praha 3 
      IČO :  01605062 
      DIČ :  CZ01605062 
      Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, Spisová značka C 208871 
      (dále jen „Prodávající“) 
 
a 
 
2)  Pan/Paní:  
     Trvale bytem:  
     Datum narození: ………………………………………………… 

     č. OP: …………………………………………………………………… 
     Email: ……………………………………………………………. 
     Telefon: 602 144 103 
     (dále jen Kupující) 
     IČO:  
     DIČ:  
     

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto  
 

KUPNÍ SMLOUVU 

 
I. PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT KOUPĚ 

1) Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo k dále 
specifikovanému předmětu koupě a předmět koupě předat Kupujícímu. 

2) Předmětem této smlouvy je dále závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu 
uvedenou dále v této smlouvě a předmět koupě převzít.    

3) Předmětem koupě podle této smlouvy je _______________________________. Označení zboží: 
_______________________________, barva: ___________. 

4) Prodávající se zavazuje předmět koupě na základě této smlouvy předat kupujícímu osobně okamžitě po 
podpisu této smlouvy. 

5) Předmět koupě je ve výlučném vlastnictví prodávajícího. 
6) Mezi smluvními stranami je nesporné, že předmět koupě se realizuje jako použitý, tedy nikoliv nový. 
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II. KUPNÍ CENA 

1) Smluvní strany sjednávají kupní cenu za předmět koupě ve výši ________________,- Kč vč. DPH.  
2) Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu: 

a) převodem na účet na základě řádného daňového dokladu – faktury splatné v okamžiku předání 
zboží kupujícímu převodem na účet č. účtu: 2501268098/2010 nebo; 

b) v hotovosti k rukám prodávajícího v okamžiku předání zboží kupujícímu nebo; 
c) formou splátek takto: 

1. splátka ve výši ……..,- Kč při převzetí předmětu koupě některým ze způsobů uvedených sub 
a) až c) tohoto odstavce 

2. splátka ve výši ……..,- Kč nejpozději do ………………… 
3. splátka ve výši ……..,- Kč nejpozději do ………………… 
4. splátka ve výši ……..,- Kč nejpozději do ………………… 

Splátky vyjma splátky první jsou splatné na formou bankovního převodu na účet prodávajícího č. 
2501268098/2010, variabilní symbol: ………………………………. 
Splátkový kalendář se sjednává pod ztrátou výhody splátek. 

3) Smluvní strany touto smlouvou sjednávají smluvní pokutu v neprospěch kupujícího pro případ prodlení 
kupujícího s úhradou jakékoliv části kupní ceny a to ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4) Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty kupujícímu. 
 

III. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO 
1) Kupující podpisem této smlouvy prohlašuje, že mu v dostatečném předstihu před uzavřením této 

smlouvy byly Prodávajícím doručeny předsmluvní informace, poučení o právu na odstoupení od smlouvy 
a formulář odstoupení od smlouvy. S předsmluvními informacemi, poučením o právu na odstoupení od 
smlouvy i všeobecnými obchodními podmínkami se Kupující detailně seznámil na webové stránce 
Prodávajícího dříve, než uskutečnil svou poptávku. Dále byly předsmluvní informace, poučení o právu na 
odstoupení od smlouvy a formulář odstoupení od smlouvy a všeobecné obchodní podmínky předány 
osobně Prodávajícím před podpisem této smlouvy a před vyzkoušením zboží tak, aby se s nimi Kupující 
mohl řádně seznámit.  

2) Kupující tímto prohlašuje, že si předmět koupě prohlédl, byl detailně seznámen s technickým stavem 
předmětu koupě, před podpisem této smlouvy si předmět koupě osobně vyzkoušel a v tomto stavu jej 
bez jakýchkoli výhrad kupuje a nabývá do svého vlastnictví. 

3) Kupující prohlašuje, že jej Prodávající seznámil se zásadami užívání předmětu koupě, s pravidly pro 
zacházení s předmětem koupě a se způsoby náležité péče o předmět koupě, že tyto informace považuje 
za dostatečné a srozumitelné. 

4) Kupující dále potvrzuje, že mu Prodávající doporučil nechat u předmětu koupě provést min. 1 x ročně 
revizní prohlídku u specializované společnosti. 

5) Kupující prohlašuje, že byl poučen o správném a bezpečném užívání elektrického zařízení (nabíječky) a 
to jako osoba bez elektrotechnické kvalifikace. 

6) Kupující prohlašuje, že si je vědom aktuální právní úpravy provozu předmětu koupě na pozemních 
komunikacích, tedy zejména, nikoliv však výlučně úpravy obsažené v zák. č. 56/2001 Sb. v platném znění 
a v zák. č. 168/1999 Sb. v platném znění. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou 
odpovědnost za plnění povinností kupujícího jako provozovatele předmětu koupě vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů. 

7) Kupující se zavazuje využívat předmět smlouvy pro osobní potřebu, nikoliv pro obchodní účely.  
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8) Kupující podpisem této smlouvy dále prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány 
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Prodávajícího, se kterými se Kupující detailně seznámil, 
bezvýhradně s nimi souhlasí a považuje je za součást této smlouvy. Dále bere Kupující na vědomí, že 
VOP jsou zveřejněny na webu Prodávajícího na adrese www.medicalspace.cz, přičemž v elektronické 
verzi VOP jsou funkční hypertextové odkazy na dokumenty, na které VOP odkazují.  

9) Dále kupující prohlašuje, že mu společně s předmětem koupě byly předány: 
a) Produktová karta předmětu koupě obsahující detailní informace o předmětu koupě, tedy zejm. 

identifikaci výrobce, popř. dovozce nebo dodavatele, název předmětu koupě a údaj o jeho 
rozměrech a hmotnosti. 

b) Stručný návod k použití a údržbě předmětu koupě v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že byl 
prodávajícím informován, že úplný návod k použití předmětu koupě a jeho údržbě je dostupný na 
webu Prodávajícího na adrese www.medicalspace.cz/dokumenty 

 
IV. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO 

1) Prodávající prohlašuje, že předmět koupě netrpí žádnými právními vadami. 
2) Prodávající dále prohlašuje, že kupujícímu nezatajil žádné skryté vady předmětu koupě.  
 

V. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u předmětu koupě v době dvanácti měsíců 

od převzetí. Kupující je povinen vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při 
včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.  

2) Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl předmět koupě 
při převzetí kupujícím.  

3) Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé zejména nedodržením pokynů pro užívání předmětu 
koupě, pokynů pro zacházení s předmětem koupě, užitím věci v rozporu s deklarovanou účelovostí 
předmětu koupě či nedodržením způsobu ošetřování a náležité péče o předmět koupě.  

4) Uplatnění nároku z vady je možné v provozovně prodávajícího na adrese Husova 877, 391 11 Planá nad 

Lužnicí. Kupující je povinen při uplatnění nároku z vady prokázat nákup věci od prodávajícího. Při 
uplatnění nároku z vady prodávající vystaví reklamační list. Požaduje-li kupující slevu či odstoupení od 
smlouvy, je kritériem pro akceptaci jeho požadavku přiměřenost a úměrnost vzhledem k povaze vady. U 
vad odstranitelných tak má přednost oprava či sleva a to v tomto pořadí. 

5) Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří 
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k 
odbornému posouzení vady. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší 
lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
V případě, že kupující od prodávajícího požaduje vyzvednutí reklamovaného zboží v místě mimo 
provozovnu prodávajícího a/nebo doručení zboží po vyřízení reklamace na jakoukoliv adresu na území 
ČR, prodlužuje se lhůta pro vyřízení reklamace na 60 dnů. Prodávající je v takovém případě oprávněn 
účtovat náklady na dopravu ve výši 0,5 EUR/ 1 km ze své provozovny na adresu určenou kupujícím a 
zpět. 

6) Prodávající a kupující se touto smlouvou dohodly na zkrácení doby pro uplatnění práv z vad na 12 
měsíců ode dne převzetí zboží. 

 
VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1) Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě v okamžiku úplné úhrady kupní ceny.  

http://www.medicalspace.cz/
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2) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují a činí do budoucna nesporným, že tato smlouva byla 
uzavřena: 

 v provozovně prodávajícího        

 mimo obchodní prostory prodávajícího – kupující prohlašuje, že současně s předmětem koupě 
převzal od prodávajícího formulář odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě. 

3) V případě uzavření této smlouvy mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující, který je 
spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, právo na 
odstoupení od smlouvy ve 14 denní zákonné lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě je 
kupující povinen zboží doručit na své náklady zpět prodávajícímu na adresu jeho provozovny: Husova 
877, 39111 Planá nad Lužnicí, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě 
platného odstoupení od smlouvy se Prodávající zavazuje vrátit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, 
všechny platby, které Prodávající od Kupujícího v souvislosti s touto smlouvou obdržel, včetně nákladů 
na dodání (kromě případných dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícími zvoleného způsobu 
dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb 
bude použit stejný způsob, kterým byla Kupujícím uhrazena kupní cena, nehodnou-li se smluvní strany 
jinak.  

4) Povinnost prodávajícího vrátit kupujícímu zpět kupní cenu vzniká okamžikem doručení zboží na výše 
uvedenou adresu provozovny prodávajícího a to ve stavu v jakém bylo kupujícím převzato nebo 
okamžikem, kdy Kupující prokázal, že zboží Prodávajícímu odeslal, dle toho, co nastane dříve.  

5) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami.  

6) Tato smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení.  

7) V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nicotné 
z jakéhokoliv důvodu, nejsou tím zbývající ustanovení této smlouvy dotčena a zůstávají účinná. 
V takovém případě jsou smluvní strany povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nicotné ustanovení 
platným ustanovením, které se účelem co nejvíce přibližuje nahrazovanému ustanovení.  

8) Otázky, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení této smlouvy mají přednost před 
ustanoveními obsaženými ve VOP.  

9) Prodávající ani kupující si nejsou vědomi žádných právních překážek, které by bránily uzavření této 
smlouvy nebo způsobovaly její neplatnost, a prohlašují, že jejich omylu prostá vůle je v souladu s 
písemným jazykovým projevem této kupní smlouvy, kterou na důkaz toho svobodně a vážně podepisují. 

 
V _______________dne_____________        

 
 
 

 
………………………………………………….      …………………………………………………. 
          MedicalSpace s.r.o.                  Kupující 
  Prodávající (razítko a podpis)“            
 


