Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
TT PETROL s.r.o.,
IČ: 26398290, DIČ: CZ26398290
se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5
zastoupena Bc. Janem Beckem, jednatelem
bankovní spojení: KB, 115-2231320297/0100
(dále jen „prodávající“)
a
XY
(dále jen „kupující“)
tuto

Smlouvu o prodeji pohonných hmot a AdBlue
I.
Prohlášení účastníků smlouvy
Prodávající prohlašuje, že je distributorem pohonných hmot a AdBlue (vodný roztok močoviny
(32,5wt%) – volně ložená tekutina v souladu se standardem DIN 70070, dále jen jako
„AdBlue“) na čerpacích stanicích pohonných hmot F1 uvedených v Příloze č. 1. Prodávající
dále prohlašuje, že k této činnosti má veškerá potřebná oprávnění a předmětem jeho činnosti,
zapsanou v obchodním rejstříku, je mimo jiných distribuce pohonných hmot.
II.
Závazek prodávajícího
Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodávat kupujícímu pohonné hmoty a AdBlue, a to za
podmínek, jak budou dále uvedeny. Kupující prohlašuje, že s těmito podmínkami byl seznámen
před podpisem této smlouvy a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
III.
Evidence a fakturace
(1)
Prodávající při podpisu této smlouvy vydal kupujícímu x kusů tankovacích karet
určených k čerpání pohonných hmot a AdBlue na čerpacích stanicí pohonných hmot F1
uvedených v Příloze č. 1. Převzetím tankovacích karet přebírá kupující zodpovědnost za jejich
užívání. Tankovací karty budou předány kupujícím jeho zaměstnancům, kteří budou jejich
prostřednictvím oprávněni tankovat u jmenované čerpací stanice, a to za ceny stanovené
ceníkem prodávajícího.
(2)
Veškeré předané tankovací karty jsou číselně označeny a prodávajícím evidovány.
Konkrétní číslo karty kupujícího a nákup pohonných hmot a AdBlue bude zaznamenán do
počítačové evidence prodávajícího. Odběr pohonných hmot vždy bude odsouhlasen osobou,
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která pohonné hmoty a AdBlue na základě tankovací karty čerpá (aktuálním držitelem karty),
a prodávající vystaví vždy při čerpání doklad o tom, kolik bylo při každém jednotlivém čerpání
čerpáno a na jakou kartu a kopie tohoto dokladu bude předána tankující osobě.
(3)
Škody způsobené ztrátou či poškozením každé jednotlivé tankovací karty jdou až do
blokace takové karty k tíži kupujícího. Blokaci je kupující oprávněn provést na kontaktní
emailovou adresu prodávajícího jindrichova@f1gas.cz a zároveň telefonicky na telefonní číslo
+420 237 836 002 nebo +420 777 679 809, a to včetně uvedení číselného označení tankovací
karty a důvodu požadavku na její blokaci. Od doručení řádného požadavku na blokaci tankovací
karty není prodávající oprávněn na takovou tankovací kartu umožnit čerpání pohonných hmot
a AdBlue, resp. prodávající není oprávněn takové čerpání kupujícímu fakturovat.
(4)
Ceník prodávajícího byl prodávajícím kupujícímu zaslán na kontaktní emailovou adresu
XY@seznam.cz před podpisem této smlouvy. Prodávající je oprávněn ceník kdykoliv
jednostranně změnit, kdy tuto změnu je povinen kupujícímu oznámit na kontaktní emailovou
adresu XY@seznam.cz, a to spolu se zasláním nového ceníku. Nový ceník je účinný ode dne
následujícího po dni jeho odeslání na uvedenou kontaktní emailovou adresu kupujícího.
(5)
Fakturace nákupu pohonných hmot a AdBlue bude prodávajícím prováděna na
kontaktní emailovou adresu XY@seznam.cz 2x za jeden kalendářní měsíc, a to vždy za období
od 1. do 15. dne kalendářního měsíce a za období od 16. do posledního dne kalendářního
měsíce. Součástí každé faktury budou kopie dokladů dle odstavce (2) tohoto článku. Kupující
uhradí tuto fakturu ve lhůtě splatnosti, kterou účastníci dohodli na 7/14/30 dní ode dne skončení
daného zúčtovacího období. V případě absence všech nebo jen některých příloh nebo v případě
nesouhlasu fakturovaného množství pohonných hmot a AdBlue s množstvím pohonných hmot
a AdBlue skutečně odebraným, se splatnost faktury odkládá až do úplného odstranění
nedostatků.
IV.
Zajištění
(1)
V případě hrazení odběrů realizovaných prostřednictvím tankovacích karter, na základě
faktur, je Prodávající oprávněn od Kupujícího vyžadovat zajištění úhrady kupní ceny zboží v
dohodnuté formě a Kupující je povinen v případě písemného požadavku Prodávajícího
poskytnout dohodnuté zajištění. Výběr formy zajištění (např. pojištění pohledávek, zástavní
právo, směnka, finanční záruka, ručení apod.) probíhá dohodou smluvních stran s přihlédnutím
k reálným možnostem Kupujícího.
V případě prodlení s úhradou kupní ceny Kupujícím je Prodávající oprávněn uspokojit
svou pohledávku formou realizace zajišťovacího instrumentu ze zajištění závazku v souladu
s příslušnými podmínkami konkrétního zajišťovacího vztahu. Před uspokojením
prostřednictvím zajišťovacího instrumentu nejprve Prodávající vyzve Kupujícího k
dodatečnému splnění povinnosti ve lhůtě 5 dnů. V případě prodlení s úhradou kupní ceny
delší než 7 dnů je Prodávající oprávněn Kupujícímu zablokovat vydané tankovací karty
do doby, než budou uhrazeny veškeré splatné i nesplatné závazky Kupujícího.
(2)

(3)
Smluvní strany sjednávají za účelem zajištění řádného plnění této Smlouvy kreditní
limit ve výši xx Kč (slovy: ….). Kreditní limit představuje maximální výši splatných i
nesplatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu za odběry pohonných hmot
prostřednictvím tankovacích karet dle této Smlouvy. Výše kreditního limitu je závislá na výši
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pojistného limitu stanoveného kreditní pojišťovnou. Prodávající je oprávněn ve vazbě na
případnou změnu pojistného limitu stanoveného pojišťovnou výši kreditního limitu
jednostranně změnit, přičemž je povinen o takovéto změně kupujícího písemně nebo ústně bez
zbytečných odkladů informovat.
(4)
Pokud výše závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu za odběry pohonných hmot
prostřednictvím tankovacích karet dle této Smlouvy dosáhne stanovené výše kreditního limitu,
je Prodávající oprávněn pozastavit plnění svých závazků, aniž by se dopustil porušení svých
povinností dle této Smlouvy. Prodávající je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy kreditní
limit snížit nebo zrušit. V případě snížení kreditního limitu není Prodávající povinen
Kupujícímu prodávat pohonné hmoty prostřednictvím tankovacích karet až do doby, kdy se
splatné i nesplatné závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu, které vznikly do data snížení
kreditního limitu, sníží pod hodnotu sníženého kreditního limitu, aniž by se dopustil porušení
svých povinností dle této Smlouvy.
V.
Doba trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá s účinností od ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, a to
na dobu neurčitou.
VI.
Ukončení smlouvy
(1)

Prodávající a kupující mohou kdykoliv ukončit tuto smlouvu dohodou.

(2)
Prodávající i kupující jsou oprávněni tuto smlouvu jednostranně vypovědět bez uvedení
důvodu s výpovědní dobou v trvání 3 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet první dnem měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně na
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
(3)
V případě ukončení smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu vydané tankovací
karty, o čemž bude sepsán písemný protokol. Za všechny nákupy provedené na tankovací karty
do data jejich vrácení prodávajícímu zodpovídá kupující.
VII.
Závěrečná ustanovení
(1)
Účastníci smlouvy se zavazují případné spory, které by z této smlouvy vyplynuly, řešit
především dohodou. Pro případ, že by k dohodě nedošlo, bude ve věci řešení sporů rozhodovat
místně příslušný soud.
(2)
Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků přebírá po
jednom. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze činit toliko písemnou formou pod sankcí
neplatnosti.
(3)
Účastníci smlouvy prohlašují, že tato odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu prosté
vůli, smlouvu si řádně přečetli a na důkaz její správnosti připojují podpisy svých statutárních
zástupců.
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Příloha č. 1 – Seznam čerpacích stanic pohonných hmot
Příloha č. 2 – Předávací protokol tankovacích karet
V Praze, dne …………………2018

V…………………, dne …………..

Prodávající:

Kupující:

______________________________
TT PETROL s.r.o.,
Bc. Jan Beck

_______________________________
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