Komisionářská smlouva o zastupování MotoDemon
MotoDemon, Pražská 1697/2, 256 01, Benešov u Prahy, telefon: 602 609 872, e-mail:
info@motodemon.cz
(dále jen komisionář)
jako zastupující složka provozovatele
Vltawia

s.r.o.,

Jílovská

268,

257

41,

Týnec

nad

Sázavou,

IČ:

28195850,

e-mail:

moto-demon@seznam.cz
a
…………………………………………………………..
adresa: 
……………………………………………….
……………………………………………….

(dále jen komitent)
(dále společně jen smluvní strany)
níže uvedeného data uzavřely tuto komisionářskou smlouvu uzavřenou v souladu s ustanoveními §
2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Úvodní ustanovení
1.

Komisionář se zavazuje konat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem a
komitent se zavazuje zaplatit komisionáři za to odměnu.

2. Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je závazek komisionáře obstarávat prodej zboží:

………………………………………………………………………………………...…………………………..
2. Předmětem této smlouvy je také závazek Komitenta platit Komisionáři za
poskytované služby odměnu.

3. Práva a povinnosti Smluvních stran
1.

Komitent stanovuje minimální prodejní cenu zboží na …………………...,- Kč.

2. Komisionář je oprávněn samostatně stanovit cenu zboží s tím, že je povinen stanovit
cenu tak, aby bylo dosaženo minimální prodejní ceny.
3. Prodá-li komisionář zboží za vyšší cenu než kterou komitent určil, náleží prospěch
komitentovi. Prodá-li komisionář zboží za nižší cenu než kterou komitent určil,
nahradí mu rozdíl v ceně.
4. Komisionář nezmíní komitentovy osobní údaje a vystupuje jako vlastník zboží.
5.

Komisionář po obstarání záležitosti provede komitentovi vyúčtování.

6. Komisionář je povinen zajistit uskladnění zboží tak, aby nedošlo k poškození.
7.

Na písemnou žádost nebo žádost doručenou elektronickou cestou komitenta o
ukončení trvání této komisionářské smlouvy je komisionář povinen zaslat
komitentovy předmět komisionářské smlouvy zpět, přičemž v takovém případě má
komisionář nárok ze strany komitenta na úhradu nákladů spojených s prezentací a
uskladněním komitentova zboží po dobu trvání smlouvy. Komisionář zboží vrátí
komitentovi formou dobírky balíku.

4. Odměna
1.

Za poskytování služeb náleží komisionáři odměna ve výši rozdílu mezi prodejní cenou
zboží a minimální cenou uvedenou komitentem v bodě 3.1. .

5. Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
Smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Veškeré případné změny a dodatky k této smlouvě vyžadují ke své platnosti a
účinnosti výslovného, předchozího a písemného konsensu obou Smluvních stran
učiněného v jedné a téže listině.
V
……………………………………..dne ……………………………….

………………………………………………………….
MotoDemon - komisionář

………………………………………………………….
komitent

