ДОГОВІР КОМІСІЇ № __________
м. ______________

_________р.
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ТОВ «--------------», місцезнаходження: м. Київ, вул. -----------------, надалі ‒ Комітент,
в особі Директора --------------------------, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ТОВ «-------------»,
місцезнаходження:
м. -------------------------------------,
надалі
‒
Комісіонер, в особі Директора ---------------, який діє на підставі Статуту, з іншого боку,
разом іменовані надалі «Сторони», уклали Договір про наступне.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Комітент передає
Комісіонеру непродовольчі товари за асортиментом і ціною, що наведені в накладних
передачі товару на комісію (надалі – «Товар»), для демонстрації та продаж на умовах
комісії, а Комісіонер зобов’язується за винагороду, від свого імені та за свій рахунок, за
дорученням і в інтересах Комітента здійснювати продаж Товарів.
1.2. Асортимент, кількість і ціна, за якою Товар передається на комісію, вказуються
у накладних, за якими Товар передається Комісіонеру на комісію.
1.3. Виступаючи від свого імені, Комісіонер самостійно укладає угоди купівліпродажу з покупцями.
1.4. Угоди купівлі-продажу, що укладаються між Комісіонером і покупцями, повинні
здійснюватися на умовах, найбільш вигідних для Комітента.
1.5. Витрати Комісіонера, пов’язані з виконанням цього Договору, несе
безпосередньо Комісіонер, крім випадків прямо передбачених документами, підписаними
обома Сторонами.
1.6. Комісіонер має право на використання товарного знаку --------, що охороняється
законом, і дистрибуції товарів під маркою ------------ на території України, а також право
користування know‒how, пов’язане з роздрібною дистрибуцією товарів під маркою --------,
у тому числі право надання його третім суб’єктам, отримавши при цьому попередню
письмову згоду Комітента.
1.7. Комісіонер за свій рахунок зобов’язався забезпечити приміщення, призначене
для роздрібного продажу Товарів, для прийняття відвантажень Товару відповідно до цього
Договору, а також здійснювати обслуговування такого приміщення з метою роздрібної
дистрибуції Товарів.
1.8. Комісіонер має право здійснювати реалізацію Товарів на наступній території:
м. ------------------------------, магазин ------ (далі – Договірна територія).
1.9. Комісіонер не має права продавати Товари поза межами Договірної території без
згоди Комітента.

