
SKISERVIS U VIADUKTU

Všeobecné obchodní podmínky komisního prodeje 

použitého lyžařského vybavení

Tyto  Všeobecné  obchodní  podmínky  komisního  prodeje  použitého  lyžařského  vybavení  se  řídí
ustanoveními uvedenými v § 2455 a násl. Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků a
upravují  podmínky  komisního  prodeje  použitého  lyžařského  vybavení  v  provozovně  SKISERVIS  U
VIADUKTU. 

Firma Mgr. Miroslava Nezvalová, IČ: 874 84 021, jakožto provozovatel SKISERVISU U VIADUKTU,
je dále v textu těchto podmínek označován jen jako „komisionář“ a zákazník, jehož použité vybavení je v
provozně  na  adrese  Nádražní  51,  České  Budějovice  prodáváno,  je  označován  jen  jako  „komitent“.
Smluvní vztah o obstarání prodeje věci mezi komisionářem a komitentem je dále označován jen jako
„komisní  prodej“ a použité  lyžařské vybavení,  které je předmětem tohoto komisního prodeje,  je dále
označováno jen jako „vybavení“.

1.       Komisionář  a komitent  se mohou dohodnout,  že komisionář převezme vybavení komitenta do  
komisního prodeje a bude toto vybavení nabízet k prodeji v provozovně Skiservisu. 

2.       Komisionář  může  do  komisního  prodeje  přijmout  zejména  tyto  druhy  vybavení  (v  dobrém  
technickém  stavu  a  přiměřeného  stáří):  sjezdové  lyže,  lyžařské  sjezdové  boty,  snowboardy,  
snowboardové boty, běžky, boty na běžky. 

3.       O tom, zda komisionář vybavení do komisního prodeje přijme, rozhodují pracovníci komisionáře 
na základě momentálních provozních podmínek komisionáře a podle typu, stáří a technického  
stavu předmětného vybavení.Komisionář přitom není povinen vybavení do komisního prodeje
přijmout.  

4.       Komisionář přijme vybavení do komisního prodeje na dobu do konce aktuální sezóny ode dne jeho 
přijetí  (dále  jen  jako  „doba  prodeje“).  Při  převzetí  vybavení  do  komisního  prodeje  vystaví  
komisionář komitentovi komisionářskou smlouvu. 

5.       Cenu, za kterou bude komisionář vybavení ve své provozovně nabízet k prodeji, určují pracovníci 
komisionáře na základě stáří a technického stavu vybavení a s přihlédnutím k aktuální cenové  
úrovni srovnatelného zboží komisionáře.

6.       Komitent dostane od komisionáře částku dohodnutou na komisionářské smlouvě. Komisionářovi  
zůstává odměna z navýšené prodejní ceny dle podmínek komisního prodeje. 

Odměna podle výše prodeje vybavení:

do 3 000,- Kč = 25%

od 3 001,- Kč do 6 000 = 20%

nad 6 000,- Kč = 15%

7.         Komitent si sám zjišťuje, zda lyžařské vybavení do komisního prodeje, bylo již prodané.

8.         Pokud komisionář  vybavení  ve  sjednané době prodeje dle  odst.  4  neprodá a  komitent  si  toto
neprodané  vybavení  nevyzvedne  vždy  do  konce  aktuální  sezóny,  předmět  prodeje  bude  ekologicky
zlikvidován. Termínem aktuální sezóna je vždy chápáno období říjen až březen následujího roku podle
informace na webových stránkách www.skiserviscb.cz.

9.         Pokud komisionář lyžařské vybavení dané do komisního prodeje prodá a komitent si do konce
sezóny nevyzvedne částku poníženou o odměnu z obstarání prodeje, tato částka propadá Skiservisu.

Podmínky komisního prodeje jsou platné od 15.10.2018

http://www.skiserviscb.cz/
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