
SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVANÍ
dle § 2445 a násl. občanského zákoníku

Zájemce: ALBIXON a.s., Praha 5, Zbraslavská 55, IČ 26117274,
obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13162,

Zprostředkovatel:

I. Předmět smlouvy

1.1. Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli dohodnutou odměnu (provizi), pokud zprostředkovatel zájemci
zprostředkuje uzavření kupní smlouvy s třetí osobou, dále jen kupující, na dodávání zboží GOJI ORIGINAL
juice.  Zprostředkováním se  rozumí aktivní  činnost,  která  bezprostředně  vede k  uzavření  kupní  smlouvy s
kupujícím. Tato smlouva se vztahuje na opakované zprostředkování uzavření kupní smlouvy na GOJI ORIGINAL
juice.

1.2. Zájemce tímto zmocňuje zprostředkovatele k jednání s kupujícím včetně převzetí objednávky (návrhu kupní
smlouvy) od kupujícího. Zprostředkovatel není oprávněn jménem zájemce kupní smlouvu uzavřít.

1.3. Podmínky dodání GOJI ORIGINAL juice  zájemcem kupujícímu na základě kupní  smlouvy jsou uvedeny na
www.himalyo.cz

II. Provize

2.1. Provize činí 10 Kč, slovy deset korun českých, dále jako provize, za každou lahev (750 ml) GOJI ORIGINAL
juice, kterou se kupující zavázal na základě zprostředkované kupní smlouvy odebrat od zájemce v době 12ti
měsíců od podpisu této kupní smlouvy.

2.2. První provize bude vyplacena předem, jednorázově jako násobek 10 Kč a počtu kusů lahví, které se smluvně
zavázal kupující odebrat v průběhu 12 měsíců. Tato provize je splatná dnem uzavření zprostředkované kupní
smlouvy s kupujícím a to způsobem uvedeným na www.himalyo.cz

2.3. Pokud kupující odebere od zájemce po uzavření zprostředkované kupní smlouvy více lahví GOJI ORIGINAL
juice, než se zavázal při uzavření této kupní smlouvy, náleží zprostředkovateli provize 10 Kč i za každou další,
kupujícím takto odebranou  a  zaplacenou  lahev GOJI ORIGINAL  juice  a to trvale po dobu  účinnosti  této
smlouvy o zprostředkování. Tato provize je splatná vždy do 15. dne měsíce následujícího měsíc, ve kterém
nárok na provizi vznikl, pokud není kupující v prodlení se splněním závazků vůči zájemci z titulu dodání GOJI
ORIGINAL juice.

2.4. Pokud kupující nesplní závazek ze zprostředkované kupní smlouvy řádně a včas odebrat sjednané množství
GOJI  ORIGINAL  juice,  není  tím  nárok  zprostředkovatele  na  již  vyplacenou  provizi  dotčen,  pokud
zprostředkovatel neporušil povinnost dle § 2452 občanského zákoníku. Jinak má zájemce právo na vrácení
provize v rozsahu nesplněných závazků kupujícího.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět,
přičemž výpovědní doba činí dva měsíce.

3.2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran také obchodními podmínkami
zájemce uveřejněnými na www.himalyo.cz

V Praze dne 22. 12. 2015 V ................................. dne ...................

............................................................... ...............................................................
ALBIXON a.s.
zájemce

zprostředkovatel
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