Komisionářská smlouva číslo: _______
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2455 a násl. Občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:
HAPPY SKI SPORT s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144748
se sídlem Plzeňská 435/338, Řepy, 163 00, Praha 6
IČ: 274 81 310
(dále jen „komisionář“)
a
Pan / paní:

______________________________

datum narození:

______________________________

bytem:

_______________________________________________________________

průkaz totožnosti číslo: ______________________________
(dále jen „komitent“)
Touto komisionářskou smlouvou (dále jen „smlouva“) se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na
jeho účet vlastním jménem prodej nebo zapůjčení níže specifikovaného komitentova sportovního
vybavení třetím osobám a komitent se zavazuje zaplatit za to komisionáři odměnu.
Specifikace komitentova sportovního vybavení přijetého komisionářem do komisního prodeje (dále jen
„vybavení“):
Typ vybavení: nafukovací paddleboard
Značka a model: _____________________________
Příslušenství:

⃣ pádlo,

⃣ pumpa,

⃣ leash, ⃣ ostatní: ________________________________

Viditelné poškození: ________________________________________________________________
Smluvní strany potvrzují, že při převzetí vybavení pořídil komisionář fotodokumentaci vybavení, kterou
bude uchovávat do doby vyzvednutí vybavení komitentem.
Smluvní strany se dohodly, že komisionář bude třetím osobám nabízet:
⃣ pouze prodej vybavení,
do dne 5. 9. 2021.

⃣ pouze půjčování vybavení,

⃣ prodej i půjčování vybavení, a to nejdéle

Smluvní strany se dohodly, že komisionář bude vybavení nabízet k prodeji v prodejně Happy Sport
v Čakovicích a na webových stránkách www.happysport.cz za prodejní cenu __________ Kč vč. DPH.
Pokud komisionář vybavení prodá, odečte si svoji odměnu za obstarání prodeje a komitentovi vyplatí
v hotovosti ve své prodejně částku ____________ Kč.
Cena za půjčování vybavení je stanovena ceníkem půjčovného, který je dostupný na webových
stránkách komisionáře www.happysport.cz.
Bude-li komisionář vybavení půjčovat třetím osobám, předloží komitentovi celkový přehled utrženého
půjčovného za dobu, po kterou bylo vybavení zapůjčeno. Komitentovi vyplatí částku, zbývající po
odečtení odměny komisionáře za obstarání půjčování vybavení.
Nejpozději do dne 5. 9. 2021 je komitent povinen si vybavení v prodejně komisionáře vyzvednout
Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky komisního prodeje a půjčování
použitého letního sportovního vybavení. Podpisem této smlouvy nájemce potvrzuje, že tyto obchodní
podmínky převzal, seznámil se s nimi a bez výhrad s nimi souhlasí.
Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být
změněna pouze písemnými dodatky uzavřenými mezi smluvními stranami této smlouvy.
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Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla sepsána dle jejich
svobodné a vážně míněné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich nejednala
tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání v této smlouvě
považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy.
V Praze dne: …………. 2021
Komisionář:

Komitent:

........………………………………………
za HAPPY SKI SPORT s.r.o.

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