Договор за купопродажба на фотелја за масажа со одложен рок на испорака
Склучен на ___________ 2014 година, помеѓу:
1. ПРОДАВАЧ
Друштво за производство, трговија и услуги Анима ДООЕЛ, со седиште на ул. Божидар Аџија бр.1/1-9,
1000 Скопје со ЕМБС 5493315 и ЕДБ МК4030001405722, жиро сметка 200000091471671 Стопанска
банка АД Скопје, тел. (02) 2784 084, www.anima.com.mk
и
2. КУПУВАЧ

o

o

физичко лице

правно лице

Име и презиме:

Назив на правно лице:

Адреса:

Адреса:

ЕМБГ:
Контакт телефон:
Е-mail:

ЕМБС:
Контакт телефон:
Е-mail:

ЕДБ:

Член 1
Со овој договор се уредуваат условите под кои Продавачот му овозможува на Купувачот да купи
фотелја за масажа, модел:

o
o
o

Релакс
боја ___________
Елегант
боја ___________
Премиум боја ___________

цена: 73.185,00 ден
цена: 103.935,00 ден
цена: 122.385,00 ден

количина _____
количина _____
количина _____

износ: ____________	
  
износ: ____________	
  
износ: ____________

Член 2
Со склучувањето на овој Договор, Купувачот се согласува фотелјата за масажа утврдена во Член 1
веднаш да биде пуштена во производство и истата да му биде доставена дома во рок не подолг од
три месеци од денот на уплатениот капар.
Член 3
Како гаранција дека ќе ја купи фотелјата за масажа утврдена во Член 1, Купувачот се обврзува по
склучувањето на овој договор на сметката на Продавачот да уплати капар во авансен износ од 10%,
односно _______________ денари. Купувачот е должен разликата помеѓу вредноста на уплатениот
капар и крајната цена да ја уплати најдоцна во рок од 15 дена откако Продавачот ќе го извести дека
нарачаната фотелја е готова за испорака. Известувањето ќе биде писмено (по е-mail) и телефонски.
Член 4
Доколку Купувачот по склучувањето на овој договор и уплатата на 10% капар се откаже од
купувањето на фотелјата за масажа утврдена во Член 1, или не изврши навремена уплата на
разликата согласно Член 3, Продавачот ќе го задржи уплатениот капар согласно член 75 од Законот
за Облигационите Односи и Купувачот нема право на враќање на овој износ на парични средства.
Член 5
Договорот стапува во сила по потпишувањето од двете договорни страни и извршената уплата на
капарот даден во Член 3.
ПРОДАВАЧ: Анима ДООЕЛ Скопје

КУПУВАЧ:

Овластено лице: ______________

__________________

