UMOWA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
Na potrzeby niniejszej umowy wprowadzamy następujące definicje:
a)

b)

c)

Komputronik – Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000270885, NIP 9720902729, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym 979 397 PLN;
Odbiorca – przedsiębiorca, osoba niebędąca konsumentem, tj. dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkty lub usługi w Komputronik wyłącznie w związku z działalnością
zawodową lub gospodarczą Strona – Komputronik lub Odbiorca;
Regulamin Portalu – regulamin określający rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Komputronik na
rzecz Odbiorcy za pomocą Portalu, stworzony z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);

Umowa zawarta w dniu …………………………….roku pomiędzy:
Komputronik reprezentowany przez Marzenę Sawicką-Szparag - Vice-Director of Purchasing and Trade Department
a
Odbiorcą
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………………………………………………………………………….., REGON ………………………………………………………………,…………………………………………………….
Nr KRS lub CIDG …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.

2.
3.

Podpisując niniejszą umowę Strony wyrażają wolę współpracy polegającej na sprzedaży produktów z oferty handlowej
Komputronik. Komputronik zobowiązuje dostarczyć Odbiorcy zamówione produkty. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru
zamówionych produktów i zapłaty uzgodnionej ceny.
Współpraca między Stronami odbywać się będzie na warunkach określonych w Regulaminie Portalu oraz w Załącznikach do
Regulaminu Portalu. Regulamin Portalu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Postanowienia Regulaminu Portalu, o którym mowa w ust. 2 powyżej dotyczącą:
-

4.
5.

6.

Zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 7 do Regulaminu Portalu).Podpisując niniejszą umowę Odbiorca
oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Portalu oraz jego Załącznikami i akceptuje wszystkie postanowienia w nim zawarte.
Zgodnie z warunkami Regulaminu Komputronik może dokonać jego jednostronnej zmiany przy czym przedtem ma obowiązek
poinformować o tym Odbiorcę wysyłając stosowne zawiadomienie na adres e-mail Odbiorcy wskazany przez niego w formularzu
rejestracyjnym Portalu. Regulamin wejdzie w życie w terminie określonym przez Komputronik nie wcześniej niż po upływie 14 dni
od dnia wysłania zawiadomienia.
Komputronik może dokonać zmian Regulaminu w szczególności w następujących przypadkach:
a)
b)
c)
d)
e)

7.

8.

Polityki prywatności i ochrony danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu Portalu);
Rejestracji Odbiorcy na Portalu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Portalu);
Składania i realizacji zamówień, dostawa oraz płatności (Załącznik nr 3 do Regulaminu Portalu);
Warunków gwarancji (Załącznik nr 4 do Regulaminu Portalu);
Regulaminu zwrotów – RMZ (Załącznik nr 5 do Regulaminu Portalu);
Regulaminu korzystania z faktur elektronicznych (Załącznik nr 6 do Regulaminu Portalu);
Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 7 do Regulaminu Portalu)

zmiany przepisów powszechnie obowiązujących,
zmiany praktyki lub wykładni przez sądy powszechne lub organy państwowe,
zmiany polityki lub strategii Komputronik,
nadzwyczajnej zmiany stosunków pomiędzy Stronami Umowy;
siły wyższej.

Odbiorca może złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przy czym na złożenie takiego oświadczenia ma
14 dni od otrzymania zawiadomienia. Następstwem złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest rozwiązanie
niniejszej Umowy i zakończenie współpracy między Stronami. Strony wyłączają zgodnie odpowiedzialność Komputronik z tytułu
rozwiązania umowy na skutek okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.
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9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Komputronik może wypowiedzieć niniejszą umowę za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na pierwszy dzień po
upływie okresu wypowiedzenia. Może on jednak ten okres wydłużyć do czasu wykonania wszystkich dostaw wynikających z
transakcji zawartych do dnia wypowiedzenia.
Odbiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
Z upływem okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania pieniężne Odbiorcy wobec Komputronik są natychmiast wymagalne.
Strony zrzekają się, z chwilą zawarcia niniejszej umowy, prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz prawa uchylenia się od
skutków prawnych niniejszej umowy. Powyższe zrzeczenie się oznacza, że oświadczenie którejkolwiek Strony o odstąpieniu od
niniejszej umowy nie wywoła żadnych skutków i niniejsza umowa będzie dalej obowiązywać.
Na wypadek, gdyby zrzeczenie się, o którym mowa w ust. 12 powyżej, okazało się nieskuteczne, Strony zobowiązują się nie składać
oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy oraz oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niniejszej umowy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (oraz postanowienia i regulacje
zawarte przez Komputronik na Portalu, zwłaszcza w Regulaminie oraz jego Załącznikach).
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku
niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Komputronik.
W sprawach związanych z wykonaniem Umowy Odbiorca powinien kontaktować się z Komputronik pod adresem: Komputronik
S.A. ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań; E-mail: kontakt.ktr@komputronik.pl
Integralną częścią Umowy są załączniki.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/ dla każdego
przedsiębiorcy.

Komputronik:

Odbiorca:

Załączniki:
1.

Regulamin Portalu.
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