ДОГОВОР№
за продажба на консигнация
Днес………………….се сключи настоящият договор за продажба на консигнация между:
Фирма Х и Х Сълюшънс Булстат 203810456
представлявана от Христо Атанасов , със
седалище обл. Пловдив , с.Крумово,ул.Абагар №8 наричана по-долу СОБСТВЕНИК,от една страна и
Фирма.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ наричана по-долу ТЪРГОВЕЦ
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
Предмет на договора
Чл.1 СОБСТВЕНИКЪТ предава за продажба на консигнация на ТЪРГОВЕЦА стока,описана по
вид,количество и цена в стоковата разписка, явяващ се неразделна част от настоящия договор.Мястото
за продажба на стоката е с адрес……………………………………………...
Чл.2 Цената на стоката е определена от СОБСТВЕНИКА.Продажбата се извършва в лева..
Чл.3 Максималният срок за продажба на стоката е една година.
Права и задължения на ТЪРГОВЕЦА
Чл.4 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да продаде предадената му от СОБСТВЕНИКА стока по цените и
при условията определени от СОБСТВЕНИКА ,уговорени в анекс към договора ценоразпис.
Чл.5 ТЪРГОВЕЦЪТ носи изцяло риска и отговорността за предадената му от СОБСТВЕНИКА стока.
Чл.6 ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да заплати на СОБСТВЕНИКА сумата от продажбата на стоката в брой
или чрез платежно нарждане.
Права и задължения на СОБСТВЕНИКА
Чл.7 СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да представи на ТЪРГОВЕЦА стоката, предназначена за
продажба в описания вид,количество и единична цена.
Чл.8 При залежаване на продукцията СОБСТВЕНИКЪТ може да замени стоката с друга след
съгласуване на това действие с ТЪРГОВЕЦА:
-при работещ магазин два месеца след зареждане
-при нов магазин на шестият месец от започването
Чл.9 При плащане на стоката от ТЪРГОВЕЦА, СОБСТВЕНИКЪТ издава фактура.
Рекламации
Чл.11 Рекламации относно дефекти в качеството и липса на опаковки могат да бъдат направени от
ТЪРГОВЕЦА в три дневен срок.
Други условия по договора
Чл.12Настоящият договор се сключи за срок от една календарна година.Ако никоя от страните на
договора не желае прекратяване, договорът се счита за безсрочен.
Чл.13 Всяка от страните може да прекрати договора с тридесет дневно предизвестие.
Чл.14 Страните по настоящия договор ще решават възникналите въпроси по споразумение,а когато това
се окаже невъзможно се прилага Българското гражданско и търговско право.
Договорът се подписа и подпечата в два еднакви екземпляра по един за всяка от страните.

СОБСТВЕНИК……………………..

ТЪРГОВЕЦ………………

