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UMOWA HANDLOWA Nr   ........................

Zawarta w dniu   .........................   w Michałowie-Reginowie, pomiędzy 

Market  CHEMKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Michałowie-Reginowie, ul. Nowodworska 9, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000720202, zwaną dalej CHEMKO,
reprezentowaną przez:

Przemysława Zawistowskiego,
a    
Firmą    .........................................................................................................................................

z siedzibą  w ........................................................................      

ul.   ……............................................................................. 

NIP   ..............................................................    

REGON           ..................................................................................
zwaną dalej KLIENTEM, reprezentowaną przez:

………………………………….............................................................................................…

........................................
          imię i nazwisko, PESEL, imiona  rodziców)

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych warunków sprzedaży  produktów z aktualnej oferty 
handlowej CHEMKO na terytorium Polski. 

§ 2.  ZAMÓWIENIA

1. CHEMKO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność produktu znajdującego
się w ofercie handlowej. Warunkiem dokonania zakupu produktu w CHEMKO jest
złożenie zamówienia przez KLIENTA.  Zamówienie może być dokonane pisemnie,
telefonicznie, faksem lub przez Internet. 

2. Umowa sprzedaży zamówionego  przez  KLIENTA produktu  dochodzi  do skutku z
chwilą  pisemnego  potwierdzenia  przez  CHEMKO  przyjęcia  zamówienia  lub
wystawienia faktury na zamawiane produkty. 

3. CHEMKO  potwierdza  KLIENTOWI  termin  zamówienia  lub  informuje  o  innym
terminie dostawy. Potwierdzenie może być dokonane przez wysłanie zamówionego
towaru  lub   wystawienie  faktury.  CHEMKO  dołoży  wszelkich  starań  celem
zapewnienia  terminowej   realizacji  zamówienia,  przy  czym  KLIENTOWI  nie
przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem. 
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§ 3.  ROZLICZENIA

1. Formę płatności strony ustalają na ...............................…………...................................
2. Limit kredytu ..............……………………………………….…………....................…

 słownie .........................................................................………….…………….............
3. Przez  datę  zapłaty  dokonywanej  w drodze  przelewu bankowego  Strony  rozumieją

uznanie rachunku 
bankowego CHEMKO.

4. W przypadku opóźnień w zapłacie KLIENT zobowiązany jest do zapłaty ustawowych
odsetek.

§ 4.  REKOJMIA I GWARANCJA

1. KLIENTOWI przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji na warunkach
określonych w Warunkach Współpracy na stronie www.chemko.pl , obowiązujących
w dniu dokonania zakupu produktu. 

§ 5.  DOSTAWA TOWARU 

1. CHEMKO wysyła towar na jeden z adresów wysyłkowych zadeklarowanych przez
KLIENTA w “informacji o kliencie” stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
Wysłanie  towaru  na  inny  niż  zadeklarowany  przez  KLIENTA  wskazany   adres
wymaga  złożenia  pisemnej  dyspozycji  przez  osoby  upoważnione  do  działania  w
imieniu KLIENTA. 

2. W przypadku, gdy dostarczony do KLIENTA towar (przez co rozumie się przyjęcie
przesyłki przez pracownika KLIENTA) nie odpowiada specyfikacji zamówienia, bądź
zamówienie  nie  zostało  w  ogóle  złożone  lub  złożone  przez  osobę nieuprawnioną,
wówczas KLIENT jest zobowiązany wysłać towar zwrotnie do CHEMKO  następnego
dnia  roboczego.  W  wypadku  niewykonania  powyższego  zobowiązania  KLIENT
ponosi odpowiedzialność za wszelką szkodę jaką CHEMKO  poniósł z tego tytułu. 

3. CHEMKO  wysyła  towar  własnym  transportem  lub  za  pośrednictwem  firm
spedycyjnych na koszt własny.

4. Odbiór towaru z magazynu CHEMKO wymaga ważnego, imiennego upoważnienia
dla osoby odbierającej towar, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w
imieniu KLIENTA. Klient  ponosi odpowiedzialność  za osobę,  która legitymuje  się
wystawionym  przez  niego  upoważnieniem  do  czasu  odwołania  skierowanego  do
CHEMKO. 

5. KLIENT  lub  osoba  przez  niego  upoważniona  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za
sprawdzenie  zgodności  dostawy z  dołączona  fakturą  i  zamówieniem  w momencie
odbioru  produktów.  Warunkiem  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  z  tytułów
braków  lub  uszkodzenia  przesyłki  oraz  niezgodności  faktury  z  zamówieniem  jest
sporządzenie protokołu reklamacyjnego z udziałem pracownika firmy CHEMKO lub
odmowa przyjęcia  dostawy  oraz  bezzwłoczne  pisemne  powiadomienie  CHEMKO.
CHEMKO  ma  prawo  nie  uwzględnić  reklamacji  w  tym  zakresie  zgłoszonych  po
odbiorze produktów od kierowcy  lub bezpośrednio z magazynu CHEMKO.
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§ 6.  CENY 

CHEMKO udzieli klientowi rabatu na towary z cennika w następującej wysokości:

PRODUCENCI / KATEGORIE
PRODUKTÓW

RABAT

      2.    Cennik, o którym mowa znajduje się na stronie internetowej www.chemko.pl oraz
może zostać przekazany w   formie drukowanej w dowolnym momencie na życzenie klienta. 

 
§ 7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  przypadku  gdy  KLIENTEM  są  wspólnicy  spółki  cywilnej,  spółka  jawna,
komandytowa  lub  spółka  komandytowo-akcyjna,  dotychczasowi  lub  nowi
wspólnicy  tych  spółek  albo  osoby  do  tego  upoważnione  są  zobowiązani
powiadomić  CHEMKO  pismem  wraz  z  załączonym  odpisem  stosownego
dokumentu o każdorazowej zmianie składu osobowego tych spółek, pod rygorem
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną brakiem powiadomienia CHEMKO o tej
zmianie.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i zostaje zawarta na czas nie oznaczony
z możliwością wypowiedzenia z zachowaniem dwumiesięcznego okresu liczonego
od dnia otrzymania pisemnego wypowiedzenia.

3. Umowa uchyla wszelkie inne umowy i  porozumienia  zawarte pomiędzy Stronami
w zakresie uregulowanym niniejszą umową.

4. Wszelkie  zmiany  umowy   wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności. 

5. W zakresie nie uregulowanym umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w
Warunkach Współpracy na stronie www.chemko.pl. 

6. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej  umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądowi Gospodarczemu w Ostrołęce.

7. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
8. Klient upoważnia CHEMKO do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

_____________________________________________________________________________________________________
KRS: 0000720202  Sąd Rej. m.st.Warszawy XIV Wydz.Gosp.       NIP: 524-020-28-46      REGON: 010675747

PKO SA   30  1240 6074  1111 0000 4991 1345        Kapitał  zakładowy: 2 550 000 pln

http://www.chemko.pl/


MARKET CHEMKO Spółka z o.o.
ul. Nowodworska 9, 05-119 Michałów-Reginów

tel: +48 22 772 11 81, +48 608 921 201, fax: +48 22 772 90 16
web: www.chemko.pl, e-mail: chemko@chemko.pl

______________________________________________________________________________________________________________________

Załączniki:

1. Informacja o kliencie, 
2. Dokumenty rejestrowe (KRS/NIP/REGON) KLIENTA
3. Oświadczenie małżonka

............................................................. .............................................................
   za CHEMKO                                                                                                                                         za KLIENTA
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