UMOWA DEALERSKA
Zawarta dnia........................................... między producentem odzieży damskiej „..........................”
z siedzibą w ........................................ ul.......................................... zwanym dalej Dostawcą,
reprezentowanym przez ....................................................... numer PESEL....................................
a
.......................................................
z
siedzibą
w
............................................
ul.......................................
zwanym
dalej
Sprzedawcą,
reprezentowanym
przez ....................................... numer PESEL....................................................

§1
Dostawca zobowiązuje się do stałego i systematycznego dostarczania Sprzedawcy towarów, a
Sprzedawca zobowiązuje się do ich stałego odbioru, kupowania a następnie odsprzedaży innym
podmiotom. Przez towary strony rozumieją wszelkie elementy odzieży, których szczegółowy wykaz
znajduje się w załączniku do umowy. Ponadto, Dostawca oświadcza, że jest autoryzowany do
sprzedaży wszystkich i każdego z oferowanych produktów.

§2
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i otrzymania towaru jest złożenie przez Sprzedawcę
stosownego pisemnego zamówienia, które powinno zawierać opis zamawianego towaru, jego liczbę
i termin dostawy a także zasady i warunki płatności. Koniecznym warunkiem jest potwierdzenia
przez Dostawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

§3
Ceny towarów będą każdorazowo określane poprzez aneksy do umowy.

§4
Odbiór towarów odbywać się będzie w siedzibie Dostawcy w terminach wskazanych w przyjęciu
zamówienia do realizacji. Jednakże Dostawca ma prawo wskazania innego terminu telefonicznie
lub za pomocą faksu. Termin musi zostać przez Dostawcę z góry określony.

§5
Dokumentem potwierdzającym odbiór jest pisemny protokół podpisany przez osobę upoważnioną
przez Dostawcę i osobę upoważnioną przez Sprzedającego. Z chwilą odbioru towaru to na
Sprzedającym ciąży ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia towaru.

§6
W zakresie płatności Sprzedawca obowiązany jest do wpłaty na rachunek bankowy Dostawcy:
1. 30% wartości dostawy na 3 dni przed dostawą;
2. 70% wartości dostawy w terminie 3 dni po jej otrzymaniu.

§7
Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z
zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, które pod rygorem nieważności powinno być
sporządzone w formie pisemnej i dostarczone do siedziby Dostawcy do rąk osoby uprawnionej na
stanowisku.......................................... lub za pośrednictwem poczty- listem poleconym na adres
Dostawcy.

§8

Sprzedawca zobowiązuje się do ciągłej sprzedaży towarów nabytych u Dostawcy. W szczególności
Sprzedawca musi dysponować określonymi w załączniku zapasami magazynowymi i w czasie
trwania umowy musi dbać o wysoką jakość obsługi towarów nabytych od Dostawcy.

§9
Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia promocji na rynku lokalnym i krajowym, z którego to
tytułu Sprzedawca jest obowiązany przekazywać na ten cel 1% miesięcznego obrotu.

§ 10
Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygać będą sąd właściwy dla siedziby
Dostawcy.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

( Podpisy stron)

