Siedziba Spółki: Wrocław; Adres: 50 - 541 Wrocław, al. Armii Krajowej 4A lokal 7; NIP: 895-150-75-76; Regon: 931068052;
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164789; Kapitał Zakładowy: 1.015.200,00 PLN

UMOWA HANDLOWA NR ………
zawarta w dniu ………............................................. w………….............………………..................……….......................................……….. pomiędzy:
Firmą YAMO Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 4A lokal 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia - Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000164789, nr NIP 895-150-75-76 reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………….................................................................………..…………
zwaną dalej Dostawcą, a

reprezentowaną przez:
1………………..........................…………………………….…………..…..
2………………………………..………………………….............................
3………………………..........................…………………………………….
prowadzącą działalność na podstawie dołączonych dokumentów ewidencyjnych, zwaną dalej Partnerem.

PREAMBUŁA
Celem niniejszej umowy jest współpraca pomiędzy Dostawcą i Partnerem w zakresie sprzedaży produktów oferowanych przez Dostawcę. Przedmiotem umowy jest określenie warunków sprzedaży na terytorium Polski produktów z aktualnej oferty handlowej Dostawcy.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem sprzedaży pomiędzy Dostawcą i Partnerem są towary znajdujące się w aktualnej ofercie firmy YAMO Sp. z o.o. w restrukturyzacji dostępne w chwili składania zamówienia na stronie www.yamo.pl.
2. Na podstawie przepisu art. 661 § 4 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają stosowanie § 1 - 3 k.c. tego artykułu.

§ 2 ZAMÓWIENIE
1. Warunkiem dokonania zakupu produktu u Dostawcy jest złożenie zamówienia przez Partnera za pomocą formularza na witrynie
www.yamo.pl. za pośrednictwem sieci Internet lub telefonicznie. Dostawca zastrzega sobie prawo przyjmowania zamówień pisemnych
na niektóre towary.
2. Regulamin korzystania z systemu sprzedaży www.yamo.pl stanowi załącznik nr 2, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
3. Dostawcy przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.
4. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Partner zostanie zawiadomiony
niezwłocznie.
5. Ceny dotyczące każdej transakcji zakupu towaru przez Partnera ustalane są na podstawie aktualnego cennika Dostawcy dostępnego
na stronie www.yamo.pl,
6. Ceny są określane wg obowiązujących w magazynie Dostawcy. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt przesyłki towaru, na podstawie aktualnego cennika przewoźnika, na zasadach określonych w załączniku nr 3, stanowiącym
integralną część niniejszej umowy. Koszty przewozu towaru obciążają Partnera.

§ 3 PŁATNOŚCI
1. Z zastrzeżeniem przepisu § 3 punktu 3 niniejszej umowy płatność za towar dokonywana jest najpóźniej przed odbiorem lub wysyłką
towaru chyba, że Partner uzyskał od Dostawcy przyznanie warunków odroczonej płatności (kredyt kupiecki).
2. W przypadku płatności przelewem przez Partnera, który nie uzyskał od Dostawcy kredytu kupieckiego towar może być odebrany
wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunku Dostawcy.
3. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia wiąże się z koniecznością sprowadzenia towarów od producenta lub przedstawiciela producenta, a Partner nie uzyskał od Dostawcy kredytu kupieckiego lub uzyskany kredyt jest niewystarczający, wówczas Dostawca ma prawo
zobowiązać Partnera do dokonania przedpłaty na towar w wysokości
20 % ceny towarów, których dotyczy konieczność sprowadzenia. Przedpłata powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 3 dni
roboczych licząc od złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie nie będzie wywoływać skutków prawnych (warunek zawieszający).
4. Jeżeli Partner bezpodstawnie odmówi odbioru towarów, o których mowa w przepisie § 3 punktu 3 niniejszej umowy, Dostawcy
przysługiwać będzie żądanie od Partnera kary umownej w wysokości 15% wartości zamówionego towaru płatnej w terminie 7 dni od
wezwania.

§ 4 GWARANCJA JAKOŚCI TOWARÓW
1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2, Dostawca udzieli Partnerowi gwarancji jakości towaru w formie odpowiedniego dokumentu
gwarancyjnego na każdy nabyty przez Partnera produkt z aktualnej i obowiązującej oferty.
2. Dostawca nie musi udzielać Partnerowi gwarancji jakości na towary, które będą posiadać gwarancję producenta i serwis gwarancyjny
na terytorium Polski.
3. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność Dostawcy wobec Partnera z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenie na piśmie przez każdą ze stron. Okres wypowiedzenia
odpowiada okresowi niezbędnemu dla wykonania wszystkich dostaw wynikających z transakcji zawartych do dnia dokonania wypowiedzenia. W przypadku ich braku, rozwiązanie niniejszej umowy następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi dla
siedziby Dostawcy.
5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
a) karta informacyjna o Partnerze - załącznik nr 1 wraz z dokumentami ewidencyjnymi firmy,
b) regulamin korzystania z systemu sprzedaży www.yamo.pl - załącznik nr 2,
6. Zasady i warunki wysyłania towaru poprzez firmę spedycyjną opublikowane są na stronie http://www.yamo.pl/transport/ i obowiązują
od momentu ich każdorazowej zmiany pod tym adresem.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, przez Yamo sp. z o.o. w restrukturyzacji, siedziba Spółki: Wrocław; Adres: 50 - 541 Wrocław, al.
Armii Krajowej 4A lokal 7 w celu realizacji powyższej umowy. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie do kontroli ich przetwarzania, w tym prawie do ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia albo żądania ograniczenia ich przetwarzania
oraz do ich przeniesienia. Oświadczam, że powyższą zgodę wyrażam dobrowolnie, jak również że posiadam wiedzę, iż wyrażenie przedmiotowej zgody jest lub będzie konieczne w celu realizacji umowy.

Dostawca

Odbiorca

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

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

Załącznik nr 1

INFORMACJE O PARTNERZE:
Nazwa firmy:………………………………………………………………………………………………………………………….............................................…………………
NIP:................................................................. tel:.................................................................. fax:...........................................................................
e-mail wykorzystywany do otrzymywania e-faktur :………………………………………………………………………..……………………..
Kod/Miejscowość:…………..…………………………ul………………………………………….. woj……………………………...........………………..
Bank……………………………………………………………………….Nr konta:……………………………………………………....................……………
PESEL* właścicieli firmy/osób upoważnionych do reprezentacji:
Imię i nazwisko ………………………………..........................………….………………… PESEL…………...…………………………..................……….…………………
Imię i nazwisko ………………………………..........................………….………………… PESEL…………...…………………………..................……….…………………
Imię i nazwisko ………………………………..........................………….………………… PESEL…………...…………………………..................……….…………………
* W załączeniu przesyłamy kserokopie dowodów osobistych właścicieli firmy/osób upoważnionych do reprezentacji
Osoby upoważnione do składania zamówień w imieniu PARTNERA:
1. tel:...........…………………........... fax:...........…………………........... e-mail:……………………………………………………….
2. tel:...........…………………........... fax:...........…………………........... e-mail:……………………………………………………….
Osoby upoważnione do odbioru towaru w imieniu PARTNERA:
1. seria i numer Dowodu Osobistego ………………………………………………………….…………………………………………………….......................................................
2. seria i numer Dowodu Osobistego ………………………………………………………….…………………………………………………….......................................................
3. seria i numer Dowodu Osobistego ………………………………………………………….…………………………………………………….......................................................
Osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe:
1. tel:...........…………………........... fax:...........…………………........... e-mail:……………………………………………………….
2. tel:...........…………………........... fax:...........…………………........... e-mail:……………………………………………………….
Adresy wysyłkowe:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do ich natychmiastowej weryfikacji w przypadku jakichkolwiek zmian
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zawieranych transakcji pod rygorem poniesienia przez PARTNERA pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tego tytułu DOSTAWCY lub osobom trzecim.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Umowy i że podane przez mnie informacje są zgodne ze stanem aktualnym. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528) wszystkie faktury za towary i usługi wystawiane
przez YAMO Sp. z o.o. w restrukturyzacji są dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
przez Yamo sp. z o.o. w restrukturyzacji, siedziba Spółki: Wrocław; Adres: 50 - 541 Wrocław, al. Armii Krajowej 4A lokal 7 w celu realizacji powyższej
umowy. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o przysługującym nam prawie dostępu do treści naszych danych osobowych, prawie do kontroli
ich przetwarzania, w tym prawie do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia albo żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przeniesienia. Oświadczamy, że powyższą zgodę wyrażamy dobrowolnie, jak również
że posiadamy wiedzę, iż wyrażenie przedmiotowej zgody jest lub będzie konieczne w celu realizacji umowy.

Podpisy wszystkich osób wymienionych w dokumencie:...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość

Data

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

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

Pieczątka i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania PARTNERA

Załącznik nr 2

Regulamin korzystania z Systemu Sprzedaży www.yamo.pl
§ 1. Postanowienia ogólne

§ 3. Zakupy

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z Systemu Sprzedaży

Zakupy w SYSTEMIE możliwe są tylko i wyłącznie po podaniu loginu i hasła.

www.yamo.pl

Zamówienia złożone za pomocą SYSTEMU są traktowane jak zamówienia

www.yamo.pl - zwany w dalszej części regulaminu SYSTEMEM - jest sys-

złożone w formie pisemnej i nie wymagają potwierdzenia telefonicznego.

temem umożliwiającym dokonywanie przez zarejestrowanych Partnerów

Handlowiec DOSTAWCY w momencie otrzymania zamówienia dokona-

handlowych zakupów w firmie YAMO Sp. z o.o. w restrukturyzacji - zwanej

nego przy użyciu przyznanego Partnerowi loginu i hasła jak również przy

w dalszej części regulaminu DOSTAWCĄ - za pośrednictwem sieci Internet.

użyciu kont pracowniczych należących do Partnera nie ma obowiązku

Aktywując konto w SYSTEMIE, Partner oświadcza, że zapoznał się
z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia bez
zastrzeżeń.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą
rozpatrywane negatywnie.

sprawdzenia czy dokonująca zamówienia osoba jest do tego upoważniona.
DOSTAWCA może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania przez
Handlowca DOSTAWCY telefonicznego potwierdzenia złożonej dyspozycji.
W celu realizacji zamówienia z zadeklarowaną przez Partnera wysyłką
zamawianego towaru, DOSTAWCA korzysta z usług przedsiębiorstw spedycyjnych. Odbiór przesyłki od firmy spedycyjnej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem przez osobę do tego upoważnioną przez

§ 2. Dostęp do SYSTEMU
Partner, który prawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny na stronie
www.yamo.pl, oraz przesłał podpisany regulamin, po pozytywnej weryfikacji przez DOSTAWCĘ otrzymuje aktywne konto umożliwiające zalogowanie się przy pomocy wygenerowanego przez SYSTEM loginu
i hasła na stronie www.yamo.pl , zakładanie kont pracownikom Partnera
oraz dokonywanie zakupów.
Partner zobowiązuje się do utrzymywania i korzystania z adresu poczty
elektronicznej podanego w formularzu rejestracji. O każdej zmianie adresu e-mail Partner niezwłocznie poinformuje DOSTAWCĘ.
DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do nie przydzielenia dostępu do SYSTEMU bez podania przyczyny.

Partnera.
Koszt wysyłanej przesyłki jest zgodny z cennikiem dostępnym na stronie
http://www.yamo.pl
Złożenie zamówienia w SYSTEMIE stanowi jednocześnie akceptacje warunków serwisowych DOSTAWCY zawartych na stronie http://www.yamo.pl.
§ 4. Postanowienia końcowe
W przypadku naruszenia zasad regulaminu DOSTAWCA ma prawo do
natychmiastowego zablokowania przyznanego Partnerowi loginu i hasła.
Zablokowanie dostępu do SYSTEMU nie zwalnia Partnera z zaspokojenia
roszczeń wobec DOSTAWCY.
DOSTAWCA ma prawo wstrzymać dostęp do SYSTEMU każdemu Partnerowi, który nie dokonał zakupu u DOSTAWCY w okresie mijających 30 dni.

DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przy-

DOSTAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

znanego Partnerowi loginu i hasła osobom trzecim lub osobom nie

O każdej takiej zmienia Partner zostanie poinformowany komunikatem

upoważnionym. Pełna odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za udostęp-

na stronach SYSTEMU, w przypadku odmowy akceptacji nowych wa-

nienie lub umożliwienie dojścia osobom trzecim lub osobom nieupoważ-

runków przez Partnera, umowa pomiędzy nim a DOSTAWCĄ wygasa, z

nionym, do przyznanych Partnerowi kodów dostępu do systemu (loginu,

zastrzeżeniem, że zamówienia dokonane przed zmianą Regulaminu są

hasła) spoczywa na partnerze.

wiążące.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528) wszystkie faktury za
towary i usługi wystawiane przez YAMO Sp. z o.o. w restrukturyzacji są dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
przez Yamo sp. z o.o. w restrukturyzacji, siedziba Spółki: Wrocław; Adres: 50 - 541 Wrocław, al. Armii Krajowej 4A lokal 7 w celu rejestracji i prowadzenia
konta w serwisie www.yamo.pl. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych, prawie do kontroli ich przetwarzania, w tym prawie do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania
ich przetwarzania lub ich usunięcia albo żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przeniesienia. Oświadczam, że powyższą zgodę wyrażam
dobrowolnie, jak również że posiadam wiedzę, iż wyrażenie przedmiotowej zgody jest lub będzie konieczne w celu realizacji umowy łączącej mnie z Yamo
Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń
...............................................................................................
(pieczątka i podpis)

PODPISANY REGULAMIN PROSIMY PRZESŁAĆ NA ADRES: Piaseczno 05-500, ul. Okulickiego 26

