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TrustWorthy Investment Holding SE 

se sídlem: Praha 10 - Strašnice, Na Výsluní 201/13, okres hlavní město Praha, PSČ 100 00 

IČ: 019 30 575, DIČ: CZ01930575 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1202,  

jehož jménem jedná člen představenstva Michal Spurný 

bankovní spojení: 1387907233/2700 

 

dále jen jako „společnost“  
 
a  
 
jméno/firma: ………………………………………………………………………………………………………. 

bydliště, místo podnikání/sídlo: ………………………………………………………………………………… 

datum narození: ……………………………………. …………………………………………………….. 

IČO: …………………………………………………. DIČ:………………………………………………………. 

bankovní spojení: ………………………………………………………………………………………………… 

mobilní telefon: ..…………………………………… e-mail: …………………………………………………... 

 
dále jen jako „klient“  
 
 

uzavřeli níže uvedeného dne v souladu s § 2079 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku tuto  
 
 

 KUPNÍ SMLOUVU  
(dále jen jako "smlouva") 

 
 

I. Úvodní ustanovení 

1. Společnost prohlašuje, že je samostatnou právnickou osobou, která splňuje všechny právními 
předpisy stanovené náležitosti k tomu, aby mohla podnikat v oblasti nákupu a prodeje drahých 
kovů a drahých kamenů. 

2. Klient prohlašuje, že projevil zájem o koupi zboží z nabídky společnosti za podmínek 
specifikovaných níže v této smlouvě.  

 

II. Předmět smlouvy a kupní cena 

1.  Klient se rozhodl zúčastnit se PROGRAMU SPOŘENÍ, který nabízí společnost, a na základě této 

smlouvy u společnosti prostřednictvím intranetu (online) na internetových - webových stránkách 

společnosti www.twicz.cz závazně objednává a zavazuje se od ní koupit toto zboží vybrané 

z nabídky společnosti, a to 

……………...………………………………………………………………………………..…….……………

……………………………………………………………………………………………………………..……, 

a to do celkové kupní ceny (cílová částka) ve výši____________________Kč + DPH____%, 

DPH________________Kč, tj. částku s DPH_____________________Kč, hrazené pravidelnými 

měsíčními splátkami ve výši________________Kč. V souladu se správou PROGRAMU SPOŘENÍ 

se klient dále zavazuje zaplatit společnosti poplatek za správu PROGRAMU SPOŘENÍ ve výši       

_______% z cílové částky____________________Kč + DPH____%, DPH________________Kč, 

tj. částku s DPH_____________________Kč, a to současně s první splátkou kupní ceny, jejíž 

splatnost je 30 dnů od uzavření této smlouvy. 
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Rozhodne-li se klient splácet cílovou částku měsíčními splátkami ve výši_________________Kč, 

které zahrnují jak splátku cílové částky, tak i postupné splácení poplatku za správu PROGRAMU 

SPOŘENÍ, na jehož úhradu je vždy započtena část splátky o velikosti pěti dvanáctin až do 

zaplacení poplatku, činí výše poplatku za správu 7 % z cílové částky tj. 

částku__________________Kč bez DPH + zákonná výše DPH v souladu s datem úhrady 

jednotlivé splátky. 

2. Společnost se zavazuje opatřit klientovi zboží, které je předmětem této smlouvy, spravovat jej, 

umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a odevzdat jej klientovi za podmínek uvedených v této 

smlouvě a v obchodních podmínkách společnosti, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

III. 

1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice č. 95/46/ES společnost zpracovává a uchovává osobní údaje klienta nebo 

v případě, že klientem je právnická osoba, jeho zákonného či smluveného zástupce uvedeného 

v této smlouvě, a to zejména za účelem uzavření a plnění z této smlouvy. V případě neposkytnutí 

požadovaných osobních údajů z titulu zákonného nebo smluveného zpracování je společnost 

oprávněna odmítnout uzavření této smlouvy.    

2. Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje klienta nebo jeho zástupce v rozsahu jméno a 

příjmení, adresa, telefonický kontakt a e-mail a to i pro účely marketingových aktivit z důvodu 

oprávněného zájmu směřujícího k podpoře prodeje zboží. Klient nebo jeho zástupce je oprávněn 

kdykoliv se odhlásit od zasílání marketingových sdělení, a to formou zaškrtnutí příslušného 

políčka nebo písemně na adresu společnosti.   

3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů klienta jsou upraveny samostatně v Zásadách o 

ochraně osobních údajů, jejichž aktuální verze je vždy dostupná na https://www.twicz.cz/gdpr/. 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Klient se zavazuje převzít zboží, které je předmětem této smlouvy a zaplatit sjednanou kupní cenu 
v souladu s podmínkami této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají jako podmínku účinnosti této 
smlouvy závazek klienta do 30 dnů od uzavření této smlouvy uhradit poplatek za PROGRAM 
SPOŘENÍ anebo první splátku za PROGRAM SPOŘENÍ v případě, že splátky zahrnují i splácení 
poplatku podle čl. II. odst. 1 smlouvy.  

2. Odběr objednaného zboží bude klientem proveden osobně/poštou (poplatek)*. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha jsou obchodní podmínky vydané společností, o 
jejichž znění ze dne ………………………….. klient prohlašuje, že se s nimi seznámil a jejich 
písemné vyhotovení obdržel. Obchodní podmínky obsahují další ujednání neuvedená v této 
smlouvě, zejména určení, z čeho vychází aktuální cena za zboží, způsob dodání zboží. 

4. Stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost 
smlouvy jako celku.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti doručením smlouvy klientovi prostřednictvím e-mailové zprávy a 
účinnosti okamžikem, kdy klient uhradí dle čl. III. odst. 1 výše poplatek za PROGRAM SPOŘENÍ 
anebo první splátku za PROGRAM SPOŘENÍ. 

6.  Tato smlouva je sepsána v českém jazyce a její úplné znění včetně obchodních podmínek bude 
uloženo v systému společnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

7.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly právům a povinnostem ze smlouvy 
vyplývajícím a na důkaz toho uzavírají v elektronické podobě tuto smlouvu. 

 
 
V___________________dne___________ 


