UMOWA O PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

Zawarta w ………………………. w dniu ................................. pomiędzy:

Pol-Expance K.E. Kolasioscy z siedzibą przy ul. Szczecioskiej 4B, 73-108 Kobylanka, NIP 854-16-59-246
reprezentowanym przez:
........................................................
zwaną w dalszej części umowy Dystrybutorem,
a
……………………………………….. z siedzibą ……………………………….. tel. ………………. reprezentowanym przez:
..........................................................
zwaną w dalszej części umowy Partnerem,

1. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Partnerem a Dystrybutorem reguluje Regulamin
Programu Partnerskiego będący zarazem integralną częścią niniejszej umowy.
2. Dystrybutor oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w Regulaminie Programu
Partnerskiego i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Strony ustalają, że obowiązujący między nimi model współpracy to …………………………
4. Strony ustalają, że do czasu całkowitej zapłaty za dostarczony Partnerowi towar, stanowi on
własnośd Dystrybutora (589 KC). Partner zobowiązuje się do natychmiastowego wydania
towaru Dystrybutorowi, na jego żądanie, w przypadku naruszenia przez Partnera
postanowieo zawartych w Regulaminie Programu Partnerskiego. Zwrot dostarczonych
towarów Dystrybutorowi nie oznacza zakooczenia dochodzenia przez niego innych roszczeo,
w tym poniesionych dodatkowych kosztów lub kar wynikających ze złamania przez Partnera
zapisów Regulaminu Programu Partnerskiego.
5. Dystrybutor upoważnia Partnera do zakupu towaru do kwoty 15.000 złotych stanowiącej
tzw. limit kredytowy. (Słownie: piętnaście tysięcy złotych). Przekroczenie limitu kredytowego
jest niedopuszczalne, czego skutkiem będzie wstrzymanie sprzedaży towaru. Jedyną
możliwością odbioru towaru o wartości przekraczającej ustalony limit jest dokonanie zapłaty
o tej wartości na konto Dystrybutora. Limit dotyczy wszystkich niezapłaconych dostaw, nawet
jeśli są przed terminem obowiązującej płatności.
6. Uregulowanie należności Partnera będzie następowało na podstawie wystawionej przez
Dystrybutora faktury VAT, w terminie określonym na fakturze, na jego konto:
15 1500 1722 1217 2004 0988 0000 w BZ WBK o/Stargard Szczecioski
7. Partner zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wobec Dystrybutora. W
razie braku terminowego pokrywania należności Partner zobowiązuje się pokryd wszystkie
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koszty wezwao, windykacji czy postępowao ugodowych bądź sądowych poniesione przez
Dystrybutora.
Partner oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP
........................................
Partner upoważnienia Dystrybutora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy i
wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąd na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygnięte będą
przez właściwy dla Dystrybutora sąd. W sprawach które nie reguluje niniejsza umowa
zastosowanie mied będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony
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