
ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЯ

Днес, г., в гр. се сключи

настоящият ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЯ между:

1.

наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление:

рег. по ф. дело № / г. по описа на съд,

представляван от

в качеството си на

и

2.

наричан по-долу ДИСТРИБУТОР, със седалище и адрес на управление:

рег. по ф. дело № / г. по описа на съд,

представляван от

в качеството си на

Страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ продава на ДИСТРИБУТОРА следните свои стоки:

като му предоставя изключителното право   да ги реализира на територията на

(2) ДИСТРИБУТОРЪТ ще продава стоките от свое име и за своя сметка, без да обвързва

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължения към трети лица.

(3) Отношенията по продажба на стоките се уреждат с отделен договор

между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ДИСТРИБУТОРА

II. Права и задължения на ДИСТРИБУТОРА

Чл. 2. (1) ДИСТРИБУТОРЪТ има изключителното право да продава закупените от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки на територията по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор.

(2) ДИСТРИБУТОРЪТ няма право да продава стоките сам или чрез трети лица извън

територията, уговорена в чл. 1, ал. 1 от договора.

(3) ДИСТРИБУТОРЪТ няма право да продава сам или чрез трети лица стоки,

конкурентни на стоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. (1) ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава по време на действие на настоящия договор

да извършва продажбите, следвайки основните принципи на търговската политика на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



(2) ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава периодично, на всеки

да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация относно:

извършените продажби, търсенето на стоките, спецификите и промените на пазара, предлагането на

сродни стоки, дейностите на конкурентите, изискванията и препоръките на потребителите.

(3) ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава да пази в тайна информацията, която е

получил от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с настоящия договор, и разкриването на която

би навредило на интересите на последния.

Чл. 4. (1) ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава при реализация на стоките да се съобразява с

рекламната политика на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава да полага усилия за разширяване на пазара на стоките

в рамките на територията по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор чрез рекламирането им, участие в

изложения, панаири и други.

(3) Разходите по рекламните кампании, провеждани от ДИСТРИБУТОРА са за

сметка на

(4) ДИСТРИБУТОРЪТ е длъжен да използва предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

рекламни материали само по предназначение и за продажба на закупените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки.

Чл. 5. (1) ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава да закупува от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да

реализира на пазара стоки на стойност не по-малка от

в рамките на една година.

(2) ДИСТРИБУТОРЪТ се задължава всеки месец да закупува от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

и да реализира на пазара стоки на стойност не-малка от процента от стойността за

една година по предходната алинея.

III. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да продава на ДИСТРИБУТОРА

стоките по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор при условията, уговорени в този договор и в

договора за продажба по чл. 1, ал. 3.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право за срока на действие на настоящия договор да продава

стоките на територията по чл. 1, ал. 1 от договора сам или чрез трети лица.

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ДИСТРИБУТОРА при
реализацията на стоките като му предоставя необходимата маркетингова информация, дава

търговски съвети и рекламира стоките, предмет на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да запознае ДИСТРИБУТОРА с всички

особености, предимства и недостатъци на стоките спрямо конкурентни такива.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да определя едностранно минимални и
максимални цени за реализиране на стоките от ДИСТРИБУТОРА.

(2) При промяна на цените ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ДИСТРИБУТОРА

предварително.

IV. Срок на договора и прекратяване

Чл. 9. Настоящият договор се сключва за срок от

считано от датата на подписването му.

Чл. 10. Договорът се прекратява:

1. с изтичане срока на действието му;

2. по взаимно съгласие на страните;

3. с месечно писмено предизвестие от всяка от страните по него.



V. Други условия

Чл. 11. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван от страните

с отделно писмено споразумение.

Чл. 12. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и

уведомления помежду си в писмена форма.

Чл. 13. (1) Страните ще решават всички възникнали по повод изпълнението на договора

спорове чрез разбирателството и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред

Чл. 14. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското

и гражданското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -

по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИСТРИБУТОР:
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