Pogodba o partnerskem kmetovanju
Sklenjena med:
Partner - kmet :

in
partnerjem- kupcem

Vrbnjak Anton
Kuršinci 19
9243 Mala Nedelja
www.turisticna-kmetija-vrbnjak.si

:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
1.

Predmet pogodbe je partnersko medsebojno sodelovanje pri financiranju in pridelavi ekoloških BIO
pridelkov in izdelkov kmetije, ki so razvidni na spletni trgovine turistične kmetije Vrbnjak.
https://www.turisticna-kmetija-vrbnjak.si/trgovina/

2.
Partner- kmet pridelovalec se zavezuje da bo partnerju-kupcu dobavljal trenutno razpoložljive izbrane
ekološke BIO artikle , ki so razvidni na spletni trgovini turistične kmetije Vrbnjak. Dobava se vrši po
dogovoru. ( osebni prevzem, po pošti ali osebni dostavi na dogovorjeno mesto)
Cena artikla se zniža za 10% glede na takratno trenutno ceno artikla ob naročilu iz spletne trgovine.
Partner- kupec je deležen tudi posebnega darila, glede na vplačan znesek partnerskega predplačila, ki
je razviden iz priložene tabele in si ga izbere sam po svoji presoji in želji.
partner
1.
2.
3.
4.
5.

Predplačilo partnerstva
500,oo €
1.000,oo €
1.500,oo €
2.000,oo €
2.500,oo €

Popust na artikle
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Nagrada: nočitve v naših apartmajih
1x nočitev za družino(4 osebe)
1x nočitev + zajtrk za družino(4 osebe)
2x nočitev za družino (4 osebe)
2x nočitev + zajtrk za družino (4 osebe)
2x nočitev + zajtrk in večerja za družino ( 4 osebe)

3.

Partner -kupec vplača izbran partnerki znesek predplačila kot pomoč pri pridelavi in predelavi ter
ugodnostih dobave blaga v znesku: ________,oo €
na tekoči račun partnerja- kmeta št: SI56 1949 0500 2688 626 izdan pri Deželni banki Slovenije
in si s tem pridobi 10% popust na vse izbrane artikle ter pravico do koriščenja posebnega darila iz
priložene tabele v točki 2.
Partner - kupec se obvezuje, da bo naročal blago vsaj 48 ur pred dogovorjeno dobavo.
Partner – kupec lahko obišče kmetijo in si ogleda način pridelave hrane ki jo uživa, lahko pa tudi
pomaga pri različnih delih pri pridelavi ali predelavi.
.

4.

Kvaliteta blaga mora ustrezati veljavnim predpisom o kvaliteti blaga. Reklamacije ob osebnem
prevzemu blaga so takojšnje ( ob predaji oz, prevzemu blaga )

5.
Stranki se dogovorita ,da je to pogodbo možno spremeniti samo s pismenim aneksom.
Vse nesporazume bosta stranki skušali rešiti sporazumno v nasprotnem primeru pa je za spore
pristojno okrožno sodišče v Ljutomeru.

6.
Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerega prejme vsaka pogodbena stranka en izvod .
Ta pogodba velja do porabe vplačanega predplačila in stopi v veljavo in se uporablja od dneva podpisa
pogodbenih strank.

Kuršinci, dne :_________________

Partner- kmet : Anton Vrbnjak

Partner - kupec:

___________________________

______________________________

