
                                          DOHODA O SMĚNEČNÉM RUČENÍ
ke kupní smlouvě číslo .………………..

Prodávající / směnečný věřitel:

Obchodní firma:

IČO:

Sídlo:

Obchodní rejstřík:

Jednající:

(dále jen „prodávající/směnečný věřitel“)

Kupující / výstavce:

Obchodní firma:

IČO:

Sídlo:

Obchodní rejstřík:

Jednající:

(dále jen „kupující a zároveň výstavce“)



Smluvní strany se dohodly  na zajištění závazků z kupní smlouvy č. ………………. ze dne …………,
jakož i pohledávek prodávajícího, jejichž právním důvodem je případné porušení povinností kupujícího
z uvedené kupní smlouvy formou ... vlastních "vista" směnek bez protestu kupujícího , které budou
vystaveny v následujícím sledu:

První směnka bude vystavena k datu podpisu kupní smlouvy)  na částku ... % sumy splátek prodejní
ceny  ve výši  ................... Kč. 

Následující směnky budou vystavovány postupně, a to vždy nejpozději do 1 roku od data vystavení
směnky předchozí.  Částky uvedené na směnkách budou postupně snižovány o sumu splacených
splátek  prodejní  ceny během doby platnosti  každé  směnky,  v  souladu  s  podmínkami  uvedenými
v kupní smlouvě.     

Po vystavení a doručení každé další směnky vrátí prodávající /směnečný věřitel do tří dnů předchozí
směnku  kupujícímu  /výstavci,  pokud  budou  ke  dni  doručení  kupujícím  vůči  prodávajícímu
/směnečnému věřiteli uhrazeny splátky prodejní ceny s příslušenstvím dle kupní smlouvy.

V  případě,  že  bude  kterákoliv  směnka  použita  k  uhrazení  dluhu  kupujícího  vůči
prodávajícímu/směnečnému  věřiteli,  bude  následně  provedeno  řádné  vyúčtování  mezi  oběma
stranami. 

Poslední směnka bude vyrovnána zaplacením poslední splátky prodejní ceny a vrácena do 14 dnů
kupujícímu /výstavci.  

Místo, datum                                                                                                               Místo, datum 

Prodávající /směnečný věřitel                                                                          Kupující / výstavce



Soudní poplatky. 
/stručný informativní přehled pro klienty advokátní kanceláře/

Nejnižšího 4% soudního poplatku v žalobách o zaplacení lze dosáhnout elektronickým podáním návrhu
na vydání elektronického platebního rozkazu s připojením zaručeného elektronického podpisu.  
Pro případ zájmu o takové podání s nejlevnějším soudním poplatkem nás kontaktujte: 
Inko@martindoubrava.cz 

mailto:Inko@martindoubrava.cz

	Prodávající / směnečný věřitel:
	Obchodní firma:
	IČO:
	Sídlo:
	Obchodní rejstřík:
	Jednající:
	Kupující / výstavce:
	Obchodní firma:
	IČO:
	Sídlo:
	Obchodní rejstřík:
	Jednající:

