UMOWA HANDLOWA
zawarta w dniu …………………… roku…………….. w miejscowości.…………………… pomiędzy:
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………................
z siedzibą w ………………………………… przy ul………………………………………………,
kod
pocztowy………………......,
REGON
…………………,
NIP…………………………,
nr KRS………………….., reprezentowaną przez……………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy), zwanym dalej Spółką,
a
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………..................
z siedzibą w ………………………………… przy ul………………………………………………………..…,
kod pocztowy………………..............., REGON ………………………….., NIP………………………….…,
nr KRS………………….., reprezentowaną przez………………………………………………………….….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy), zwanym dalej Kupującym,

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest współpraca handlowa pomiędzy Spółką, a Kupującym.
2. Współpraca ta polega na sprzedaży materiałów, tkanin i innych towarów znajdujących się w ofercie
handlowej Spółki, zwanych dalej Produktami.

§2
Obowiązki Spółki
1. Spółka zobowiązuje się do:
a/ sprzedaży Kupującemu uzgodnionych ilości produktów znajdujących się w ofercie handlowej
Spółki, na podstawie umowy sprzedaży/zamówienia, która stanowi załącznik nr 1 do umowy;
b/ dostarczenia Kupującemu dokumentów, które potwierdzają dopuszczenie sprzedawanych
Produktów do użytkowania;

§3
Obowiązki Kupującego
1. Kupujący zobowiązuje się do:
a/ zapłaty za Produkty w uzgodnionym terminie,
b/ dokonywania zakupów u Spółki o wartości nie mniejszej niż ………………… zł miesięcznie/rocznie.

§4
Ustalenia dotyczące płatności
1. Cena sprzedawanych Produktów ustalana jest indywidualnie dla każdej transakcji,
uwzględniając dotychczasową sprzedaż i wielkość realizowanych transakcji przez
Kupującego.
2. Ceny znajdujące się w cenniku są cenami orientacyjnymi, które mogą zostać pomniejszone o
rabat wynikający z warunków handlowych.
3. Do cen doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Płatność za Produkty będzie dokonywana w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w
terminie ………………………………………., przy czym za dzień zapłaty uważa się datę
uznania rachunku Spółki.

5. W przypadku nieuregulowania płatności w ustalonym terminie Spółka ma prawo doliczyć
odsetki za zwłokę w wysokości 15% w stosunku rocznym oraz wstrzymać dostawy Produktów
do czasu uregulowania zaległych należności.
6. Spółka udziela kredytu kupieckiego na rzecz Kupującego do wysokości ………………………..
zł.

§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie od dnia ……………………………….. i zostaje zawarta na czas
nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie nie wpływa na zamówienia przyjęte
wcześniej do realizacji.
3. Kwestie sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd, właściwy ze względu na
siedzibę Spółki.
4. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………….
W imieniu Spółki

……………………………………
Kupujący

