UMOWA HANDLOWA
Zawarta w dniu …......................... r w Łańcucie pomiędzy:
................................................................................................................................................
NIP:........................................................…
reprezentowanym przez ………………………….....................................................................
zwanym dalej Kupującym a:
1) Daniel Tarała, zam 37-100 Łańcut, Głuchów 475A
2) Mirosław Cieszyński, zam 35-302 Rzeszów, ul. Twardowskiego 29/11

prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej:
SOLVENTO s.c.
37-100 Łańcut,
ul. Boczna Kasprowicza 10
NIP 815-179-86-90
reprezentowaną przez Mirosław Cieszyński,
zwanymi dalej Sprzedającym.
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Przedmiotem umowy jest szczegółowe określenie warunków współpracy handlowej
w zakresie wydruków solwentowych na różnych materiałach, będących w aktualnej
ofercie Sprzedającego.
§ 2 ZASADY WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ
2.1 ZAMÓWIENIE
2.1.1. Ilość i asortyment będzie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Kupującym
i Sprzedającym.
2.1.2. Kupujący winien złożyć zamówienie w formie pisemnej przesłanej pocztą email na adres zamówienia@solvento.pl
2.1.3. Pliki do druku należy przygotować według wytycznych znajdujących się na
stronie www.solvento.pl
2.1.4. Termin realizacji zlecenia wynosi od 3-5 dni roboczych, liczonych od dnia
następnego po otrzymaniu pliku do druku. W wyjątkowych sytuacjach termin
realizacji może ulec zmianie, zarówno skróceniu jak i wydłużeniu.

2.2

WARUNKI SPRZEDAŻY I PŁATNOŚCI
2.2.1. Uregulowanie należności Kupującego będzie następowało na podstawie
wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT
2.2.2. Do każdej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.
2.2.3. Odroczony termin płatności faktury wynosi ….............................
2.2.4. Sprzedający może określić inny termin płatności faktury w wypadku
stwierdzenia opóźnień w realizacji płatności faktur wcześniejszych Kupującego.
2.2.5.
Sprzedający
upoważnia
Kupującego
do
zakupu
towaru
do
kwoty .......................... ……………………………………………….. stanowiącej tzw.
limit kredytowy. (Słownie:.................................................................................…........
..................................................................................................................................)
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
Sprzedającego. Limit dotyczy wszystkich niezapłaconych dostaw, nawet jeśli są
przed terminem obowiązującej płatności.
2.2.6. Zadłużenie Kupującego wynikłe ze stosowania opóźnionego terminu
płatności nie może przekroczyć kwoty wymienionej w pkt. 2.4.1. umowy.
2.2.7. W przypadku nie dotrzymania warunku określonego w pkt. 2.4.1. umowy i po
bezskutecznym pisemnym upomnieniu, przysługują Sprzedającemu następujące
uprawnienia:
- może ograniczyć sprzedaż towaru dla Kupującego.
- może wstrzymać nie zrealizowane zamówienia.
Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest
aktualny cennik towarów Sprzedającego.

2.3

REKLAMACJE
2.3.1. Kupujący jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego
jakość.
2.3.2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, wadliwości dostarczonego
przez Sprzedawcę towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
o tym Sprzedawcę droga mailową na adres zamowienia@solvento.pl.
2.3.3. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego
towarów, mogą być tylko te towary, które pozostaną postawione do dyspozycji
Sprzedawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.
2.3.4. Ustala się od dnia wydania 7 dniowy termin realizacji reklamacji jakościowych
i ilościowych na zakupiony towar

§3

OŚWIADCZENIE

3.1.

Kupujący oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

3.2.

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Faktury należy przesyłać na adres …………………………………………..

§4

POSTANOWIENIA DODATKOWE

4.1.

Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedającego
w formie pisemnej o:
- zmianie adresu siedziby firmy;
- wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach
uzasadniających wszczęcie takiego postępowania;
- zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli.

§5

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

5.1.

Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania na czas nieokreślony z możliwością
jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron w formie
pisemnej.

5.2.

Sprzedający może rozwiązać umowę pisemnie ze skutkiem natychmiastowym
z następujących powodów: ........................................................................................
5.2.1.Opóźniania się Kupującego z zapłatą należności na rzecz Sprzedającego
5.2.3.Działania Kupującego przynoszące straty finansowe lub godzące w dobre imię
Sprzedającego i podważające zaufanie Klientów.

5.3.

W razie wypowiedzenia umowy Sprzedający nie jest zobowiązany realizować
zamówień Kupującego

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

6.2.

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania
rozstrzygnięte będą przez właściwy sąd dla Sprzedającego.

6.4.

W sprawach które nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Kupujący:

przedmiotu

Sprzedający:

umowy

