
Komitent - jméno a adresa: .....................................................................................   

Kontakt - tel.:  ............................................   e-mail: .................................................

Èíslo úètu: .................................................................................................................

Popis zbožíPoøadí
Cena pro 
komitenta

1.

2.

3.

4.

5.

Komisionáø podpis: ........................................

Dne: ............................................        Podpis komitenta: ..........................................

Datum ukonèení smlouvy: 31.12.2019

6.

Dodané zboží komitentem k prodeji:

Podpisem této smlouvy vznikne komitentovi právo, aby komisionáø pøevzal od nìj do prodeje svìøenou vìc a uèinil potøebná opatøení k prodeji 
za dohodnutou cenu. V pøípadì, že nebude zboží po uplynutí doby trvání smlouvy vyzvednuto, pøejde do vlastnictví komisionáøe bez nároku 
na finanèní vyrovnání. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se øídí ustanoveními obèanského zákoníku a dalších obecnì závazných 
právních pøedpisù. Obèan, který pøebírá finanèní èástku, je povinen pøedložit komisní smlouvu.

7.

8.

9.

Staèí po vytištìní vyplnit:

v tabulce Komitent:
-  vaše jméno a adresu
-  kontakt na vás, telefon i e-mail 
-  struèný popis zboží 
-  cenu pro komitenta, tedy èástku, kterou vám pošleme v pøípadì prodeje. 
   Èástku za prodané zboží vám pak pošleme na váš úèet, v pøípadì zájmu
   prosím pøipištì èíslo vašeho úètu.
   Cenu, kterou si urèíte, si navýšíme o provizi. Pokud na prodej zboží spìcháte,
   doporuèujeme zvolit nižší cenu, která zvýší pravdìpodobnost prodeje.
   Pokud budete chtít s urèením ceny poradit, mùžeme se pak  následnì telefonicky dohodnout.

H ned po pøevzetí zboží Vás budeme kontaktovat a ceny mùžeme spoleènì doladit. 

-  váš podpis: podpis komitenta

-  pøípadnì pokud nám budete nìco chtít ke zboží, nebo k prodeji poznamenat:

Cena 
prodejní

Komisionáøská smlouva è.: ............. ve smyslu ustanoveními uvedenými v § 737-741 
obèanského zákoníku.
Komisionáø: Monika Schillerová, Tilhonova 287/8, 627 00 Brno, Kontakt: 774 142 132

Balík nám prosím zašlete na naši adresu:
Motosekáè
Tilhonova 287/8
627 00 Brno

V pøípadì dotazù nás neváhejte kontaktovat na náš tel.: 774 142 132, nebo e-mail: monika@motosekac.com

O obdržení vašeho zboží a pøevzetí do komise vás budeme informovat na váš e-mail a pošleme vám 
 potvrzenou smlouvu. 
Náklady spojené s odesláním zboží nese prodávající. V pøípadì, že se zboží nepodaøí k datu ukonèení smlouvy 
prodat, bude po dohodì na náklady prodávajícího (formou dobírky Èeskou poštou) zasláno zpìt.

Smlouva o komisním prodeji

N áslednì vám pak obratem pošleme e-mailem potvrzenou smlouvu o komisním prodeji. 
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