УГОВОР О ПРОДАЈИ НА ДАЉИНУ

Закључен дана ________________ године у _______________ између:
1. _________________________, улица _______________ из _____________, матични број:
_______________, које заступа директор_____________ као Продавац и
2. ___________________________ као Купац, на следећи начин:

Члан 1.
Овим уговор Продавац продаје, а Купац купује _____________________ (даље: роба).
Продавац је обавезан да Купцу преда робу тако да Купац постаје њен власник, док се Купац
обавезује да за то исплати цену и преузме робу.
Овај уговор закључен је као уговор о продаји на даљину у смислу члана 27. Закона о заштити
потрошача (,,Сл. Гласник РС“ бр. 73/2010) јер је закључен посредством интернета као средства
комуникација.

Члан 2.
Купац закључењем овог уговора потврђује да га је Продавац пре његовог закључења обавестио о:
1. Основним обележјима и пореклу робе или услуге;
2. Адреси и другим подацима који су од значаја за утврђивање идентитета Продавца;
3. Продајној цени као и о свим додатним поштанским трошковима и трошковима транспорта и
испоруке и могућности да се ти трошкови могу ставити потрошачу на терет;
4. Начину плаћања, начину и року испоруке, начину извршења других уговорних обавеза, као
и начину на који се поступа по притужбама потрошача;
5. Праву потрошача на једнострани раскид уговора под условима који су прописани законом;
6. Подршци коју трговац пружа потрошачу после продаје, уговорним гаранцијама и условима
под којим Купац има право на уговорне гаранције;
7. Времену на које се овакви уговори закључују;
8. Обавези Купца да пружи одређени облик обезбеђења на захтев Продавца и о условима под
којима та обавеза постоји;
9. Условима за једнострани раскид уговора;
10. Адреси на којој Продавац послује и адреси на коју може да упути притужбе;

Члан 3.
Продавац је дужан да Купцу испоручи робу у року од 7 дана од дана закључења овог уговора, с тим
да рок не може бити дужи од 30 дана.
Испорука робе извршиће се путем курирске службе (Постекспрес или Бекс курирска служба).
Трошкове испоруке сноси Купац.

Члан 4.
Купац је дужан да приликом пријема робе прегледа робу и провери њену саобразност са нарученом,
те уколико има примедби одмах истакне постојање недостака (недостаци који се могу уочити
прегледом).
За скривене недостатке који су постојали у моменту преласка ризика на Купца, Продавац одговара
у року од две године од предаје ствари, с тим што се претпоставља да су недостаци постојали у
моменту преласка ризика на Купца, ако се покажу у року краћем од шест месеци од дана пријема
робе, чиме се не искључује право Продавца да доказује супротно.
Моменат преласка ризика са Продавца на Купца је моменат предаје робе Купцу или лицу које је
Купац овластио за пријем робе у његово име.
У случају постојања недостатака за које Продавац одговара, на права Купца и поступак остваривања
права примењују се одредбе Закона, осима ако је уговорено другачије.

Члан 5.
Купац се обавезује да за робу која је предмет овог уговора исплати Продавцу износ од
______________ динара.

Члан 6.
Купац је одговоран за штету која настане пропуштањем да преузме робу коју му је послао Продавац
у складу са овим уговором.
Под штетом се подразумева оштећење на роби, као и трошкови које Продавац има због пропуштања
Купца да преузме робу, као што су: трошкови чувања, препакивања, враћања робе и слично.

Члан 7.
У случају спора, уговорачи су сагласни да се покуша његово решавања вансудским средствима у
складу за Законом.

Члан 8.
Уговор је закључен посредством средстава комуникација и то: емаилом у једном оригиналном
примерку на основу кога је направљено 4 копије, од којих је једна за Купца, а остале за Продавца.

Продавац

Купац

________________

______________

