
Objednávka na nákup drahých kovů

Prodávající: SWISS GOLD s.r.o., Mostecká 273/21, 118 00, Praha 1 - Malá Strana, Česká republika,
IČ: 24286559, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu C, vložce číslo 193189

Objednavatel:

 Jméno:    Jiří  Příjmení:    Novák

 Rodné číslo:    1234567890  Telefon:    +420600000001

 E-mail:    jiri.novak@vzor.cz

 Bankovní spojení:    123456789/1234

Trvalá adresa

 Ulice a ČP:    Krásná 5

 Město:    Krásno  Stát / Provincie:    

 PSČ:    44444  Země:    Česká republika

Kontaktní adresa

 Ulice a ČP:    Vodní 174/5

 Město:    Dobrá Voda  Stát / Provincie:    

 PSČ:    55555  Země:    Česká republika

Nákup investičního zlata ryzosti 999/1000

Celková investovaná částka: Počáteční vklad: Měsíční platba: Orientační doba:

240 000 Kč 0 Kč 1 000 Kč 20 let

Frekvence a splatnost splátek: měsíčně vždy nejpozději do 25. dne v měsíci.

Bankovní spojení pro úhradu Vašich plateb do zlata

 Číslo účtu:   6943804001/5500  Částka:   1 000 Kč

 Variabilní symbol:   1234567890  Specifický symbol:   1234567890

 Číslo smlouvy:   1234567890



I. KUPNÍ SMLOUVA
Kupní  smlouva  mezi  smluvními  stranami  je  uzavřena  akceptací  –  tedy  závazným  potvrzením  této
objednávky  ze  strany  prodávajícího  -  doručené  prostřednictvím  e-mailu  kupujícímu.  Objednávka
kupujícího  (objednavatele)  a  závazné  potvrzení  objednávky  prodávajícím  se  považují  za  doručené,
pokud se s nimi strany, jímž byly určeny, mohou seznámit. Od okamžiku doručení závazného potvrzení
objednávky  kupujícímu  se  stávají  vzájemná  práva  a  povinnosti  vyplývající  z  kupní  smlouvy  a
Všeobecných  obchodních  podmínek  pro  obě  smluvní  strany  závazná.  Smlouva  je  účinná  okamžikem
připsání první platby na účet prodávajícího.

II. OBSAH KUPNÍ SMLOUVY
Obsahem  uzavřené  kupní  smlouvy  je  nákup  zlata  a  následná  úschova  zakoupeného  drahého  kovu.
Prodávající v pozici schovatele je povinen zlato pečlivě opatrovat výhradně v bankovním tresoru nebo
bankovní bezpečnostní schránce banky, která je pojištěná a umístěná na území České republiky.

III. CENA
Cena zlata je aktuálně zveřejňovaná na domovské stránce prodávajícího – na adrese: www.swiss-gold.
cz.

IV. ODMĚNA
Výše  odměny  prodávajícího  za  činnosti  spojené  se  zajištěním  pravidelné  opakované  dodávky  zlata,
úschovu  a  pojištění  prodaného  zlata  činí  jednorázový  poplatek  8,8  %  částky,  označené  jako  „celková
investovaná částka“.

V. ARCHIVACE
Tato  smlouva  a  Všeobecné  obchodní  podmínky  byly  vyhotoveny  v  elektronické  podobě,  vhodné  k
vytištění a schopné samostatné archivace.

VI. PROHLÁŠENÍ OBJEDNAVATELE
Prohlašuji,
▪  „že  jsem  se  seznámil(a)  s  obsahem  zde  zveřejněných  Všeobecných  obchodních  podmínek.  Těmto
všeobecným obchodním podmínkám jsem porozuměl(a) a v následujícím právním konání se jimi budu
řídit;  jsem si  vědom(a),  že  průběžné  informace  prodávajícího  jsou  zveřejňovány  na  domovské  stránce
prodávajícího – na adrese: www.swiss-gold.cz.
▪ že vědomě a záměrně uzavírám tuto kupní smlouvu, na jejímž základě bude prodávajícím prováděna
pravidelná opakovaná dodávka zboží až do naplnění objemu finančních prostředků, označených na této
listině jako „celková investovaná částka“ a úschova zlata a s tím spojená péče o dodaný drahý kov až do
jeho předání kupujícímu, tedy smlouvu smíšenou zahrnující znaky smlouvy kupní a smlouvy o úschově.
▪ souhlasím s tím, že každá z dílčích dodávek drahého kovu se uskuteční za cenu, blíže specifikovanou
ve Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen VOP), tvořících nedílnou přílohu smlouvy uzavřené
stranami  na  základě  této  objednávky.  Tam  uvedená  cena  zahrnuje  podle  povahy  nákupu  nejen  cenu
samotného zboží,  nýbrž i  náklady prodávajícího s prodejem spojené (náklady na bezpečné uskladnění,
pojištění, výkon kontroly atd.).
▪  souhlasím  se  stanovenou  výši  odměny  prodávajícího  za  činnosti  spojené  se  zajištěním  pravidelné
opakované  dodávky  zboží,  která  činí  jednorázový  poplatek  8,8  %  částky,  označené  jako  „celková
investovaná částka“.
▪ beru na vědomí, že tato objednávka je archivována a přístupná za podmínek, blíže uvedených ve VOP.
Veškerá  data  do  objednávky  uváděná  lze  upravit  do  okamžiku  jejich  odsouhlasení  kliknutím  na  pole,
označené „odsouhlasení textu objednávky“.



▪ beru na vědomí, že je-li kupní smlouva o nákupu zlata mezi prodávajícím a objednavatelem uzavřena s
využitím  zprostředkovatele  /obchodního  zástupce  prodávajícího/,  je  takový  zástupce  oprávněn
poskytovat  pouze  informace  o  zprostředkovaném  obchodním  případu,  tj.  nákupu  zlata,  nikoliv
poradenské  služby  všeobecně  obchodního,  investičního  nebo  daňového  charakteru.  Pokud  tak
zprostředkovatel  přesto  učiní,  jedná  svým  jménem  a  na  svou  odpovědnost.  Žádné  nároky  vůči
prodávajícímu z takové činnosti objednavateli nevznikají.“

VII. POUČENÍ O PŘÍPADNÉM ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:
1.  Odstoupením kupujícího podle § 53 Občanského zákona.
Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce či poplatku do 15
dnů  od  převzetí  plnění.  Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  provedeno  písemně  a  doručeno
prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb  na  adresu  prodávajícího.  Podpis  odstupujícího  musí
být úředně – před matrikou nebo notářem – ověřen. Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy,
má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením předmětu
plnění.  Prodávající  je  zároveň  povinen  vrátit  kupujícímu  zaplacené  finanční  částky  na  bankovní  účet,
který uvedl v této Objednávce na nákup drahých kovů, nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Ing. Leoš Golasovský, jednatel
Místo: Datum:

Praha 8.5.2015


