Ugovor o poslovanju CRODUX karticama

Broj:
(ispunjava CRODUX)

Sklopljen između
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Savska Opatovina 36, OIB: 00865396224, žiro račun: HR5623600001101915094 kod: Zagrebačka
banka d.d. kojeg zastupaju predsjednik uprave Boris Antolovič i član uprave Vladimir Kuzmić, kao prodavatelj (u daljnjem tekstu: CRODUX)
i
___________________________________, OIB: ______________________, žiro-račun: _______________________________
, kod: _________________________, zastupano po: ______________________________ (u daljnjem tekstu: Kupac)

Predmet Ugovora
Članak 1.
CRODUX i Kupac ovim Ugovorom uređuju obveze i prava koja proizlaze iz korištenja CRODUX kartica. CRODUX na temelju ovog Ugovora
izdaje Kupcu na korištenje CRODUX kartice. Kratice su namijenjene za bezgotovinsku kupovinu robe i usluga na benzinskim servisima
CRODUX u Republici Hrvatskoj. Kupac može CRODUX karticom kupovati onu robu i koristiti one usluge koje proizlaze iz Općih uvjeta
poslovanja CRODUX karticom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
Nabava robe i usluga, obračun, plaćanje, cijena
Članak 2.
Kupovina robe i korištenje usluga na temelju ovog Ugovora mogući su isključivo CRODUX karticom. Način i postupci nabave robe i
korištenje usluga, plaćanje karticom na prodajnim mjestima, način obračunavanja kupnje te plaćanja određeni su Općim uvjetima. Temelj za
obračun robe i usluga su cijene važeće na prodajnom mjestu na dan nabave robe odnosno obavljenih usluga.

Osiguranje plaćanja
Članak 3.
Kupac je dužan za osiguranje plaćanja nastalih na temelju ovog Ugovora predati na zahtjev CRODUX-a odgovarajući instrument osiguranja
prilikom sklapanja Ugovora.
Završne odredbe
Članak 4.
Sve postupke i odnose koji nisu uređeni ovim Ugovorom uređuju Opći uvjeti poslovanja CRODUX karticom koji čine sastavni dio ovog
Ugovora. Potpisom Ugovora Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan sa Općim uvjetima poslovanja CRODUX karticom. Za uređenje
ugovornih odnosa između Ugovornih strana koja nisu uređena ovim Ugovorom ili Općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o obveznim
odnosima i Opće uzance za promet robom.
Članak 5.
Eventualne sporove, Ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem, a ukoliko to neće biti moguće, ugovara se nadležnost stvarno
nadležnog suda u Zagrebu.
Članak 6.
Ugovor stupa na snagu danom sklapanja kako je naznačeno na njegovo svršetku.
Članak 7.
Ugovor je sastavljen u 2 (dva) primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerak za svaku Ugovornu stranu.

Zagreb,

. godine

CRODUX:

Kupac:

______________________
Boris Antolovič, predsjednik uprave

_____________________

Vladimir Kuzmić, član uprave

