
 
UMOWA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ  

 
 
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy firmą: 
IT-BOX Waldemar Syskowski z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Diorowska 8, NIP 676-210-61-31, reprezentowaną 
przez Waldemara Syskowskiego zwaną dalej „DOSTAWCĄ" 
a 
Firmą 
Nazwa: ............................................................................................ 
Ulica : .............................................................................................. 
Kod pocztowy i miasto : .................................................................. 
NIP: ................................................................................................. 
zwaną dalej „ODBIORCĄ” 
 

§ 1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy są warunki współpracy handlowej pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą.  
 

§ 2. Znak firmowy 

Dostawca zezwala Odbiorcy na używanie znaku firmowego IT-BOX oraz nadaje mu dostęp do Systemu Obsługi Internetowej 
znajdującego się pod adresem www.dealer.it-box.pl. Odbiorca zobowiązuje się do promowania sklepu internetowego 
dostępnego pod adresem www.it-box.pl oraz do promowania marek własnych Dostawcy w swoim salonie/salonach sprzedaży. 
Odbiorca ma prawo do używania w reklamach znaków i nazw zastrzeżonych przez Dostawcę. 
 

§ 3. Statusy handlowe 

1. Dostawca nadaje Odbiorcy status handlowy ''Autoryzowany partner''. 
2. Dostawca zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy bezpłatne materiały reklamowe oraz przydziela mu opiekuna handlowego.  
3. Odbiorca będzie promowany przez Dostawcę w materiałach drukowanych, gdzie będzie widnieć lista Odbiorców oraz na 
stronie internetowej Dostawcy www.it-box.pl.  
4. Dostawca będzie wskazywać Odbiorcę klientom detalicznym jako sklep, w którym można odebrać zamówienia złożone 
poprzez stronę internetową Dostawcy www.it-box.pl oraz portale aukcyjne w szczególności portal www.allegro.pl.  
5. Dostawca zobowiązuje się przyznać najniższy próg cenowy Odbiorcy podczas wszystkich zamówień Odbiorcy u Dostawcy.  
6. Odbiorca zobowiązuje się do automatycznego zamówienia towaru tzw. Autofakturowanie wskazanego przez Odbiorcę, w 
momencie gdy Odbiorca wprowadzi nową ofertę produktową w wersji drukowanej ulotki promocyjnej. Nastąpi to nie częściej niż 
raz na kwartał.  
7. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Autofakturowanie w okresie pięciu dni roboczych od dnia wprowadzenia oferty.  
8. Dostawca udzieli dodatkowego 2% rabatu i dwukrotnie wydłużony termin płatności w stosunku do aktualnego terminu 
płatności Odbiorcy na towar ujęty w zamówieniu w trybie Autofakturowania. 
 

§ 4. Dostawa i zwroty 

1. Sposób odbioru produktów Odbiorca określa w zamówieniu (loco magazyn Dostawcy lub wysyłka przez Dostawcę). 
2. Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną, gdy zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w zamówieniu.  
3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Odbiorcę z chwilą zrealizowania Dostawy. 
4. Potwierdzeniem odbioru jest pokwitowanie na fakturze upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy (loco magazyn) bądź dowód 
dostarczenia towaru przez przewoźnika. 
5. Po zrealizowanej dostawie zwroty towaru do Dostawcy nie są uznawane, chyba że przy zamówieniu ustalono pisemnie inne 
warunki. 
6. Odbiorca ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar w momencie dostawy. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności 
ilościowych oraz jakościowych w dostawie towaru Dostawca będzie przyjmował wyłącznie po przedstawieniu przez Odbiorcę 
protokołu braku towaru lub szkody spisanego z przewoźnikiem. 
 

 
 

§ 5. Zamówienia hurtowe 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy produktów dostępnych w ofercie. Odbiorca zobowiązuje się do odbioru 
w/w przedmiotów zamówienia i zapłaty uzgodnionej ceny. 
2. Cena produktu ustalana jest na podstawie cennika Dostawcy lub indywidualnie z opiekunem handlowym i jest ceną umowną. 
3. Określenie produktów, ilości, terminu dostawy oraz miejsca jej realizacji, następować będzie każdorazowo w formie 
telefonicznej lub drogą elektroniczną. 
4. Rozbieżności w stosunku do cennika Dostawcy mogą wynikać jedynie z dwustronnych uzgodnień między Dostawcą, a 
Odbiorcą. 
5. Dostawca nie ma obowiązku potwierdzania otrzymania zamówienia. 
6. Odebranie przez Odbiorcę towaru jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia i prawidłowego jego wykonania przez 
Dostawcę. 
7. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Odbiorca zostanie 
powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
 
 
 



§ 6. Płatności 

1. Dostawca może sprzedać Odbiorcy towar z odroczonym terminem płatności, jeżeli Odbiorca posiada pozytywną historię 
płatniczą u Dostawcy. O fakcie przyznania limitu kredytowego oraz jego wysokości decyduje Dział Finansowy Dostawcy. 
2. W pozostałych przypadkach płatności Odbiorcy dokonywane są przed wysyłką towaru lub za pobraniem COD.  
3. Wydłużony termin płatności w trybie Autofakturowania (patrz §3. pkt.8) dotyczy wyłącznie klientów z przyznanym limitem 
kredytowym.  
 

§ 7. Zastrzeżenia umowne 

1. Dostawca ma prawo wprowadzić dodatkowe warunki dostawy dla niektórych produktów wynikające z wymagań narzucanych 
przez producentów (np. zwiększony koszt transportu towarów o niestandardowych gabarytach). Informacje o w/w 
zastrzeżeniach podane zostaną w cenniku Dostawcy lub w piśmie skierowanym do Odbiorcy. 
2. Przyjęcie przesyłki zawierającej produkty, których dotyczą dodatkowe warunki oznacza akceptację tych warunków. 
 

§ 8. Wypowiedzenie umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Obie strony mają prawo rozwiązać niniejszą umowę po uprzednim jej wypowiedzeniu dokonanym w formie pisemnej. 
3. Odbiorca może wypowiedzieć niniejszą umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
3. Dostawca może wypowiedzieć niniejszą umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Może on jednak ten okres 
wydłużyć do czasu wykonania wszystkich dostaw wynikających z transakcji zawartych do dnia wypowiedzenia niniejszej 
umowy. 
4. Dostawca ma prawo wypowiedzieć Odbiorcy umowę o współpracy w trybie natychmiastowym w wypadku opóźnień w 
regulowaniu płatności lub gdy Odbiorca nie dokonał żadnych zakupów od Dostawcy w okresie dłuższym niż 3 miesiące. 
5. Po rozwiązaniu umowy wszelkie zobowiązania pieniężne Odbiorcy wobec dostawcy są natychmiast wymagalne.  
6. Po rozwiązaniu umowy Odbiorca ma obowiązek usunąć na własny koszt wszystkie oznaczenia zawierające logo Dostawcy 
oraz materiały reklamowe z logo IT-BOX.   
 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulacje zawarte w 
ustalonych przez Dostawcę warunkach dostaw towarów, które znajdują się na stronach internetowych Dostawcy. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. 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 
Dostawcy. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
 
 
Dzierżoniów, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

Dostawca:           Odbiorca: 
 
 
 
    .......................................................     ......................................................... 
                                                                      podpis plus pieczęć firmowa                                                                                                                                                           podpis plus pieczęć firmowa 

 

 

 

Punkty odbioru (adresy): 

 

........................................................  ...............................................................     .......................................................... 

........................................................  ...............................................................     .......................................................... 

........................................................  ...............................................................     .......................................................... 

........................................................  ...............................................................     .......................................................... 

 


