Zmluva o komisionálnom predaji

medzi
Firma :
Sídlo :

LR Company, s.r.o.
Bálentova 241/1
018 64 Košeca
IČO:
44389400
IČ DPH:
SK2022698040
/ ďalej ako strana A /

Firma :
Sídlo :
IČO:
IČ DPH:
/ Ďalej ako firma B /

Firma A a B sa dohodli uzavrieť zmluvu o komisionálnom predaji nasledovne :

Článok 1
Predmet zmluvy

1. Strana A dodáva strane B tovar na komisný predaj. Spôsob dodania tovaru
a určenia odmeny sa určuje individuálne pri každom obchodnom prípade.

Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Strana A sa zaväzuje dodať dohodnuté množstvo tovaru v dohodnutom termíne
a včas oznámiť strane B o možnosti dodávania tovaru v dohľadnom čase.
2. Strana A si vyhradzuje právo odobrať tovar, ktorý bol dodaný strane B, čo môže
byť aj bez bez udania dôvodu.
3. Strana B berie na seba hmotnú zodpovednosť za prevzatý tovar a to v plnej výške
hodnoty prevzaného tovaru.
4. Strana B sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na predaj prevzanéto tovaru
a pritom je povinná podávať správu o stave predaja a skutočného stavu
a pravidelne vykonávať vyúčtovanie.

5. Z konania strany B nevznikajú strane A vo vzťahu k tretím osobám žiadne práva
ani povinnosti. Zmluva vymedzuje iba obchodné vzťahy medzi zmluvnými
stranami A a B.
6. Vzťahy medzi stranou A a stranou B sa pri reklamáciách riadia Obchodným
zákonníkom podľa § 422 až 442, pričom konanie strany A nesmie znemožniť
plnenie záručných podmienok strany B voči koncovému spotrebiteľovi
vymedzených § 619 až 627 Občianskeho zákonníka.
7. Strana B môže vrátiť strane A dodaný tovar len v neporušenom stave
v originálnom balení, inak strana A môže tovar odmietnuť prijať. Za takto
vzniknutú škodu zodpovedá strana B a je povinná škodu nahradiť.
8. Strana B môže poveriť inú osobu na splnenie svojho záväzku voči strane A,
pritom zodpovedá strane A akoby záležitosti vykonala sama.
9. Strana B je povinná chrániť záujmy strany A súvisiace s predmetnou činnosťou
ako aj na tovar dodaný stranou A stanoviť primerané maloobchodné ceny
doporučované stranou A.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Platnosť zmluvy : od ………………………. do…………………………………..
2. Zmluvu môže vypovedať každá strana a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota sa určuje na dobu ………1………. mesiaca, čo je záväzné aj pre učtovné
usporiadanie a s ním súvisiace záležitosti.
3. Zmena zmluvy musí byť odsúhlasená obidvoma stranami a to písomnou formou.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch majúcich hodnotu orginálu.

V ……………………………………………. Dňa …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Podpis strany A

Podpis strany B

