Dohoda o příjmu a výdeji zboží do komise
Pořadové č. zákazníka:

Počet přijatých věcí:

• Komitent (zákazník):

……………………………….………….
jméno a příjmení

….……………….……..……………
bydliště

…………….……..…..
tel. číslo

• Komisionář: OÚ Jivina, Jivina 76, 267 62 Komárov
1. Zboží vzaté do komisní burzy musí být čisté, beze skvrn, děr a jiného poškození.
2. Z důvodu administrativní náročnosti již nebudeme každou věc podrobně sepisovat.
Zákazníkovi bude přiděleno jen pořadové číslo.
3. Za každý přijatý kus bude účtován poplatek 4 Kč, od 100 Kč je poplatek 10 Kč, větší
kusy dle tohoto ceníku (postýlka 50 Kč, kočárek do/nad prodejní cenu 1.000 Kč –
50/100 Kč, bundy, kabáty a věci od 200 Kč – 20 Kč, větší hračky - 20 Kč, zimní
výbava (lyže, brusle, atd.) a dětský nábytek - 30 Kč, kola od 1.000 Kč – 50 Kč a boty
od 100 Kč – 10 Kč)
4. Tento poplatek se vybírá ihned po předání zboží. Z prodaného zboží se již další
poplatek neplatí.
5. Vybrané poplatky budou použity na podporu dětských akcí v obci Jivina.
6. Po ukončení burzy bude zboží předáno zákazníkovi zabalené ve velkých plastových
pytlích. Za každý tento obal bude účtován poplatek ve výši 20 Kč. Tento poplatek
bude odečten při vyplacení hotovosti za prodané zboží.
7. Maximální počet přijatých věcí je 70 ks.
8. Za zboží přijaté do komisního prodeje nenese pořadatel, za ztrátu či zničení, žádnou
odpovědnost.
9. Burza bude od 7. do 30. září 2022, výdej neprodaného zboží a finanční hotovosti za
prodané zboží se uskuteční v 6 - 7.10.2022 od 13 - 16 hod.
10. Nevyzvednuté zboží nebo věci, o které již nemáte nadále zájem, bude předáno
charitní organizaci
11. Průběžné informace jsou k dispozici na FB stránce, skupina: „Jivinská burza“.
12. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit otevírací hodiny burzy. Vše na FB.
13. Pořadatel si vyhrazuje právo dát na 2 dny konání burzy 10 % slevu na neprodané
věci.
V Jivině dne:
Komitent:

Pořadatel:

