UMOWA Nr.: xxxxxxxxxxxx
Zawarta w dniu: xxxxx
w Warszawie, pomiedzy:
Metsa Tissue Krapkowice Sp. Zo.o zwaną dalej „Producentem” a
xxxxx zwanym dalej „Dystrybutorem” a
yyyyyy zwanym dalej „Klientem”

Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Klienta dozowników oraz wkładów Producenta na preferencyjnych warunkach i cenach,
określonych w niniejszej umowie.
2. Klient zobowiązuje się w czasie trwania umowy do zakupu u Dystrybutora dozowników oznaczonych znakiem „KATRIN”, w cenie
wskazanej w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki
wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Dystrybutor jest zobowiązany do przekazania wypełnionego i podpisanego formularza
zamówienia producentowi, nie później niż w ciągu 7 dni po otrzymaniu formularza zamówienia od Klienta.
3. W dniu zawarcia niniejszej umowy Klient kupuje
##a) xx sztuk dozowników
##b) xxx opakowań wkładów do dozowników, które dostarczone zostaną Klientowi wraz z zakupionymi dozownikami
4. Klient zobowiązuje się do kolejnych zakupów opakowań wkładów do dozowników u Dystrybutora, w ilości nie mniejszej niż określona
w załączniku do niniejszej umowy o nazwie "formularz zamówienia dozowników Katrin" i rodzaju wskazanego w tym formularzu, w
rubryce "roczny zakup opakowań wkładów", w okresach każdych kolejnych następujących po sobie dwunastu miesięcy kalendarzowych
liczonych od dnia podpisania niniejszej umowy, przez cały czas trwania niniejszej umowy (roczny okres rozliczeniowy). Zakup wkładów
odbywać się będzie przez złożenie przez Klienta zamówienia zawierającego numer niniejszej umowy.
5. Za zgodą stron możliwa jest zmiana rodzaju wkładów, do zakupu których Klient zobowiązuje się mocą niniejszej umowy.
§3
1. Dystrybutor zobowiązuje się dostarczyć do Klienta dozowniki i wkłady, o których mowa w § 1 ust. 3 w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Dostawy dozowników i wkładów będą realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
§4
1. Klient zobowiązuje się zapłacić za zakupione towary w terminie: 14 dni od dnia wystawienia przez Dystrybutora faktury VAT.
2. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie faktur za zakupione towary bez podpisu.
§5
1. W czasie trwania umowy Klient zobowiązany jest uzupełniać dozowniki zakupione u Dystrybutora wyłącznie wkładami Producenta. Na
żądanie Dystrybutora lub Producenta Klient umożliwi przeprowadzenie kontroli dozowników w celu weryfikacji poprawności ich
używania.
2. Klient zobowiązuje się podjąć starania, by zabezpieczyć zakupione dozowniki przed uszkodzeniem. W czasie trwania umowy
Producent zobowiązuje się do wymiany za pośrednictwem Dystrybutora dozowników uszkodzonych nie z winy Klienta na nowe,
nieuszkodzone dozowniki. W razie uszkodzenia Dozowników z winy Klienta, Klient zobowiązuje się do zakupu u Dystrybutora nowych
dozowników w ilości równej liczbie uszkodzonych dozowników po wartości równej 100% ceny wskazanej w cenniku lub po innej wartości
uzgodnionej pomiędzy Dystrybutorem a Klientem, za zgodą Producenta.
3. Jeśli Dystrybutor nie będzie w stanie dostarczać Klientowi wkładów z jakichkolwiek powodów, Klient zobowiązuje się poinformować o
tym Producenta, a Producent zobowiązuje się wskazać Klientowi innego dystrybutora do obsługi Klienta, który przejmie całość lub część
praw i obowiązków Dystrybutora wynikających niniejszej umowy. Klient wyraża zgodę na przejęcie praw i obowiązków przez nowego
dystrybutora zgodnie ze zdaniem poprzednim. W takim przypadku nowy dystrybutor będzie traktowany jako Dystrybutor w rozumieniu
umowy.
4. Klient zobowiązuje się nie usuwać z dozowników oznaczenia Producenta umieszczonego na dozownikach przez Producenta lub
Dystrybutora za zgodą Producenta, w jakikolwiek sposób oraz nie oddawać dozowników do bezpłatnego lub odpłatnego używania
osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Dystrybutora lub Producenta.
§6
1. W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków umowy poprzez:
##a) używania w zakupionych dozownikach innych wkładów niż produkty Producenta zakupionych u Dystrybutora,
##b) usunięcia z dozownika oznaczenia Producenta bez zgody Dystrybutora lub Producenta,
Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości trzykrotnej wartości ceny dozownika, według ceny cennikowej Producenta
wskazanej w formularzu, obowiązującej w dniu naliczenia kary.
2. W przypadku zakupu produktów Producenta w ilości mniejszej niż wskazana w niniejszej umowie w danym rocznym okresie
rozliczeniowym, o którym mowa w § 1 ust. 4 Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100% wartości wszystkich
dozowników według ceny cennikowej.
§7
1. Kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie wyłączają możliwości żądania przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§8
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres xxx lat , do dnia: xxxx
W razie nie złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia umowy, złożonego nie później niż dwa miesiące przed
upływem okresu jej obowiązywania, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne dwanaście miesięcy.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Producenta w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Po wygaśnięciu umowy dozowniki zakupione zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy , stają się własnością Klienta bez
konieczności zawierania dodatkowej umowy przenoszącej własność.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
5. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na
siedzibę Producenta.
6. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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