
Kupní smlouva 

SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen „Společnost“ nebo 
„Prodávající“) 

a 

[…] 

(dále jen „Kupující“)1 
 

1. Strany sjednaly prostřednictvím tzv. e-shopu provozovaného Prodávajícím na jeho webových 
stránkách www.sportisimopro.cz smlouvu o prodeji/koupi Prodávajícím nabízeného zboží. Tato 
smlouva slouží jako doklad/potvrzení uzavřené smlouvy o prodeji nabízeného zboží (dále jen 
„KS“). Podmínky prodeje/koupě zboží nabízeného prodávajícím v rámci e-shopu se v souladu 
s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řídí všeobecnými obchodními 
podmínkami Prodávajícího (dále jen „VOP“), jež jsou uveřejněny vždy v aktuálním znění na 
webových stránkách Prodávajícího. Kupující objednávkou Zboží potvrzuje, že byl s VOP 
seznámen a souhlasí s nimi. 
 

2. Specifikace (druh, množství apod.) prodávaného zboží (dále jen „Zboží“) je uvedena v příloze 
této smlouvy, kterou je Prodávajícím potvrzená objednávka Kupujícího na koupi Zboží (dále jen 
„Objednávka“). 

 

3. Prodávající dodává Kupujícímu Zboží za kupní cenu uvedenou v Objednávce a Kupující Zboží 
kupuje a je povinen za Zboží uhradit kupní cenu uvedenou v Objednávce. 

 

4. Kupující je povinen uhradit vedle kupní ceny Zboží případně také náklady na jím zvolenou 
dopravu Zboží a cenu za jím zvolený způsob úhrady kupní ceny, a to ve výši uvedené 
v Objednávce. 

 

5. Prodávající dodává Kupujícímu Zboží v termínech a za podmínek uvedených v Objednávce a 
VOP. 

 

6. Další práva a povinnosti stran při koupi Zboží jsou uvedena v Objednávce a VOP. Odchylná 
ujednání Objednávky a KS má přednost před úpravou dle VOP.    

 

7. KS byla uzavřena v den, kdy prodávající potvrdil objednávku Zboží Kupujícího a Kupující uhradil 
kupní cenu Zboží (a cenu za dodání Zboží dle Objednávky), neurčují-li VOP jiný den uzavření KS. 

 

Podpis nahrazen elektronickými prostředky   Podpis nahrazen elektronickými prostředky 

________________________________   ___________________________________ 
SPORTISIMO s.r.o.     Kupující  

                                                           
1 Identifikace Kupujícího vychází z jím zadaných údajů a obě strany ji pro uzavření KS považují za dostatečnou 

 

http://www.sportisimopro.cz/

