OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY TRÓJSTRONNEJ DO UMOWY
NA BONUS

Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stosuje się do umów Trójstronnych, gdzie 2W Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 12E wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000011763102 występuje jako sprzedawca
produktów marki KOVAX zwana dalej 2W, Dostawca nabywa od 2W powyżej wskazane
produkty marki KOVAX, a Odbiorca końcowy jest klientem współpracującym bezpośrednio
z Dostawcą oraz mając na względzie fakt, iż 2W uczestniczy w akcji promocyjnej polegającej
na przekazaniu bonusów rzeczowych w postaci prawa własności elektronarzędzi, niniejsze
Ogólne Warunki Sprzedaży zwane dalej OWS postanawiają co następuje:

§1
1. 2W oświadcza, że jest bezpośrednim Importerem produktów firmy KOVAX na obszarze
Polski, prowadzi stałą współpracę handlową w zakresie dostarczania produktów marki
KOVAX oraz jest gotowa do stałej sprzedaży tych towarów na rzecz Dostawcy na
zasadach przewidzianych w OWS,
2. Odbiorca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie napraw blacharskolakierniczych / produkcji mebli i pokrewnych / produkcji jachtów / produkcji innej wyżej
nieopisanej, gdzie będą używane produkty dostarczane przez Dostawcę na zasadach
przewidzianych w OWS oraz przysługuje mu prawo własności lub inny tytuł prawny do
obiektu, gdzie prowadzi działalność gospodarczą co najmniej przez 3 miesiące od dnia
rozpoczęcia współpracy na zasadach przewidzianych w niniejszych OWS. Na żądanie 2W
odbiorca przedstawi dowód posiadania tytułu prawnego, o którym mowa powyżej
w terminie 7 dni od dnia wezwania.
§2
Niniejsze OWS regulują zasady współpracy pomiędzy 2W, Dostawcą i Odbiorcą w zakresie
zakupu przed odbiorcę produktów firmy KOVAX oferowanych przez 2W i Dostawcę.
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§3
1. 2W przekazuje Odbiorcy w ramach bonusu rzeczowego prawo własności następujących
elektronarzędzi wybranych z listy darmowych produktów bliżej określonych w załączniku
nr 1 do OWS,
2. Odbiorca zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
do stałego zakupu od Dostawcy towarów, o których mowa w § 1 ust. 1 OWS bliżej
określonych w załączniku nr 1 do OWS co najmniej na poziomie całkowitej liczby
jednostek zadeklarowanej w tym załączniku do OWS,
3. Odbiorca zobowiązuje się do dokonania zakupu towarów od Dostawcy na poziomie
określonym w § 3 ust. 2 OWS powyżej do dnia zakończenia umowy z tym zastrzeżeniem,
iż termin ten zostanie dookreślony pomiędzy stronami indywidualnego stosunku
prawnego w załączniku nr 1 do OWS,
4. W przypadku zrealizowania przez Odbiorcę poziomu zakupów określonych w § 3 ust. 2
OWS w czasie, o którym mowa w § 3 ust. 3 OWS cel umowy zostanie wykonany,
5. W przypadku niezrealizowania przez Odbiorcę poziomu zakupów określonych w § 3 ust.
2 OWS w czasie, o którym mowa w § 3 ust. 3 OWS Odbiorca będzie zobowiązany do
zakupu w terminie 14 dni licząc od daty określonej w § 3 ust. 3 OWS pozostałej ilości
produktów, tak aby liczba zakupionych produktów równa była całkowitej liczby jednostek
zadeklarowanej w załączniku nr 1 do OWS po cenach detalicznych obowiązujących
w dacie zakończenia umowy zgodnie z ogólnym cennikiem produktów obowiązujących
w 2W,
6. W przypadku gdy Odbiorca nie zakupi od Dostawcy brakującej część produktów na
poziomie określonym z § 3 ust. 2 OWS w terminie 14 dni od dnia upływu terminu
określonego w § 3 ust. 3 umowy 2W będzie uprawnione do wystawienia faktury VAT,
gdzie jako odbiorca zostanie wskazany Dostawca, a faktura będzie obejmować sprzedaż
brakującej części produktów na poziomie określonym w § 3 ust. 2 OWS,
7. Odbiorca i Dostawca zrzekają się prawa odmowy odbioru towarów dostarczonych przez
2W w trybie § 3 ust. 5 i 6 OWS,
8. W przypadku braku dokonania zakupu lub możliwości dostarczenia Odbiorcy lub
Dostawcy towarów w trybie § 3 ust. 5 i 6 Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Odbiorcy lub Dostawcy zobowiązani oni będą (Odbiorca i Dostawca) solidarnie do zapłaty
na rzecz 2W kary umownej w wysokości wartości nie zakupionych towarów, które
zgodnie z OWS i załącznikiem nr 1 powinien nabyć Odbiorca od Dostawcy, po cenach
detalicznych w dacie zakończenia umowy zgodnie z ogólnym cennikiem produktów
obowiązujących w 2W,
9. W przypadku zrealizowania przez Odbiorcę poziomu zakupów określonych w § 3 ust. 2
OWS w czasie, o którym mowa w § 3 ust. 3 OWS Dostawca jest zobowiązany w terminie
7 dni od dnia zakończenia umowy przekazać 2W zestawienie obejmujące listę faktur VAT
lub dokumenty WZ potwierdzających sprzedaż towarów uwidocznionych na tych
fakturach VAT do Odbiorcy wraz z oświadczeniem, iż towar został odebrany, pod
rygorem zapłaty na rzecz 2W kary umownej w wysokości wartości netto bonusów
określonej w załączniku nr 1 do OWS. Alternatywnie powyższe dokumenty mogą zostać
zastąpione przez dokumenty zakupowe (faktury VAT lub dokumenty PZ) przedłożone
przez Odbiorcę, a potwierdzające zrealizowanie poziomu zakupów określonych w § 3 ust.
2 OWS w czasie, o którym mowa w § 3 ust. 3 OWS.
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§4
1. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2. W sprawach nie uregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
3. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle OWS właściwy miejscowo i rzeczowo jest Sąd
Powszechny w Łodzi.
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