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-dalej nazywaną „Firma Artelia“-

i
Firmą ...........................
......................................
......................................
......................................

-dalej nazywaną „Hurtownik“-.

1. Postanowienia ogólne

a)

Hurtownik dokonuje zakupów towaru od firmy Artelia w celu ich dalszej sprzedaży.
Hurtownik jest przedsiębiorcą, w myśl przepisów obowiązującego Kodeksu Cywilnego.

b)

Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili listownie lub faksem.
Wypowiedzenie w formie elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości email nie jest
dopuszczalne. Do czasu doręczenia wypowiedzenia, wszystkie zamówienia i dostawy
zostać zrealizowane zgodnie z obowiązująca umową.
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2. Oferta, przedmiot umow y, zawarcie umow y, ceny

a)

Na stronie www.artelia24.pl znajduje się lista wszystkich produktów sprzedawanych
przez firmę Artela wraz z ich aktualną dostepnością. Przed dokonaniem zamówienia
Hurtownik musi skontaktować się mailowo z firmą Artelia w celu dokonania rezerwacji
odpowiedniej ilości towaru.

b)

Hurtownik dokonując zamówienia towaru jest zobowiązany do wyszczególnienia nazwy
towaru, jego ilości, kolorów oraz terminu dostawy. Całość zamówienia składa poprzez
email na adres biuro@artelia24.pl. W wiadomości zwrotnej otrzymuje od firmy Artelia
potwierdzenie złożonego zamówienia lub też odmowę przyjęcia zamówienia, wraz z
dokładną argumentacją, w przypadku jego braku na stanie. Firma Artelia zobowiązuje
się, w ciągu 2 dni roboczych do potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia, złożonego
przez Hurtownika zamówienia.

c)

Hurtownik otrzymuje ceny o 10 % korzystniejsze od tych, które widnieją na stronie
internetowej w momencie zawierania umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku ich
zmiany, maja one zastosowanie również do hurtownika. Ceny obejmują oryginalne
opakowanie i dostarczenie towaru na terytorium Polski. W przypadku zamówienia
większej ilości towaru, istnieje możliwość otrzymania dodatkowego rabatu na transport
zamówienia, w zależności od uzyskanej od spedytora wyceny usługi. Koszty
dodatkowego ubezpieczenia lub dodatkowych usług, na życzenie Hurtownika,
obciążaja jego firmę.

d)

Płatność za towar następuję przed planowaną wysyłką towaru, w terminie ustalonym
mailowo w momencie składania zamówienia. Czas ten nie powinien przekroczyć 10 dni
roboczych, chyba, że chodzi o zamówienie towaru, który nie znajduje sieę na stanie.
Rachunek jest wysyłany hurtownikowi za pośrednictwem maila w momencie wysyłki
towaru.
3. Dostawa towaru
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a)

Dostawa towaru, będącego na stanie, następuję w ciągu 7 dni roboczych od momentu
zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Artelia, za pośrednictwem firmy spedycyjnej
Hellmann. Dostawa towaru, który nie znajduje się na magazynie następuje w terminie
ustalonym, wynikającym z planowej jego dostępności i może ulec zmianom o czym
hurtownik będzie na bieżąco informowany.

c)

Za dostarczenie towaru odpowiada firma spedycyjna Hellmann. W przypadku
jakikolweik opóźnień nie wynikajacych z winy firmy Artelia, odpowiedzialność za
towar przejmuje w pełni firma spedycyjna Hellmann i to ona odpowiada przed
Hurtownikiem za powstałe z jej winy opóźnienie.

d)

Firma Artelia zastrzega sobie możliwość cofnięcia przyjęcia zamówienia w wyniku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, uniemożliwiających dostarczenie nowego
i niewadliwego produktu.

4. Jakość i w ykonanie

Wszystkie produkty firmy Artelia, zakupione jako nowe są towarami oryginalnymi i pierwszej
kategorii. Nieznaczne różnice w kolorze, jakości oraz wielkości nie wpływają w jakimkolwiek
stopniu na funkcjonalność towaru i postrzeganie go jako wadliwy a tym samym nie stanowią
podstawy do roszczeń gwarancyjnych. Wszystkie towary wykonane są ręcznie a nie
maszynowo zatem mogą się nieznacznie różnić od siebie. Hurtownik jest zobowiązany, po
otrzymaniu dostawy, sprawdzić wszystkie towary i potwierdzić, że otrzymał produkty
niewadliwe.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

a)

Odpowiedzialność firmy Artelia za uszkodzenia powstałe wskutek lekkiego niedbalstwa
oraz spowodowane przez firmy pomocne w wykonaniu zobowiązania, jest wyłączona.
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b)

W przypadku stwierdzenia wadliwości towaru przez Hurtownika, firma Artelia jest
uprawiona do swobodnego wyboru jednej z dwóch opcji: usunięcia wady towaru lub też
do wymiany towaru na pozbawiony wad.

W przypadku niemożliwości żadnej z ww.

opcji, firma Artelia może dowolnie albo wypowiedzieć umowę i zwrócić kowtę
widniejącą na fakturze albo w odpowiednim stosunku obniżyć cenę za sprzedany
towar.

c)

Jakiekolwiek roszczenia Hurtownika przeciwko firmie Artelia, bez względu na powód,
są wykluczone. Firma Artelia nie odpowiada straty powstałe u Hurtownika z tytułu
wadliwości towaru, jego zwrotu, opóźnienia w dostawie itp. W szeczgólności nie ponosi
odpowiedzialnośći za utracone zyski lub jakiekolwiek finansowe korzyści Hurtownika.
Odpowiedzialność firmy Artelia w przypadku jej winy ogranicza się jedynie do kwoty
widniejącej na fakturze zakupu.

d)

Hurtownik nie może odstępować żadnych roszczeń przeciwko firmie Artelia osobom
trzecim.

6. Zastrzeżenie własności

Główną metodą płatności jest przedpłata lub płatność gotówką przy odbiorze. W przypadku
zgody na inne formy płatności, do czasu uiszczenia całkowitej kwoty za zamówiony towar
przez hurtownika, jego właścicielem pozostaje firma Artelia. W przypadku naruszenia
warunków umowy przez Hurtownika, w szczególności w przypadku opóźnienia w
płatnościach, firma Artelia jest upoważniona do zażądnia zwrotu lub zatrzymania
zamówionego przez Hurtownika towaru. W przypadku zwrotu lub ew. zatrzymania towaru z
przyczyn opisanych powyżej, firma Artelia może wypowiedzieć umowę i jest uprawniona do
dokonania ponownej sprzedaży towaru z jednoczesnym zastrzeżeniem, że kwota uzyskana
ze zbycia takiego produktu zostanie rozliczona na poczet dotychczasowych zobowiązań
Hurtownika. Hurtownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować firmę Artelia o dostępie
osób trzecich, którzy nabyli własność towaru należącego faktycznie do firmy Artelia.
Wszystkie koszta powstałe z tego tytułu obciążają Hurtownika.
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7. Zastrzeżenie marki

Wszystkie towary marki Artelia zakupione przez Hurtownika, mogą być dalej sprzedawane
za pośrednictwem internetu jedynie po wcześniejszej ich neutralizacji, poprzez usunięcie z
opakowań danych producenta (Artelia i/lub Paket24 GmbH), etykiet, numerów itd. W
przypadku, gdy usunięcie tych elementów nie jest możliwe ze strony Hurtownika, ze względu
na fakt, że towar bezpośrednio trafia do osoby trzeciej, odbiorca przesyłki jest zobowiązany
do usunięcia wymienionych znaków marki Artelia. Jednocześnie ostrzega się, że marka
Artelia jest prawnie chronionym znakiem towarowym, którego nie mozna używać bez
wcześniej zgody właściciela, firmy Paket24 GmbH. Jednocześnie Hurtownik proawdzący
sprzedaż internetową nie może wykorzystywać zdjęć i opisów produktów marki Artelia
umieszconych na stronie www.artelia24.pl. Hurtownik zobowiązany jest przygotować we
własnym zakresie opdowiednie fotografie produktów i ich opisy.

8. Ochrona danych osobow ych

Firma Artelia jest upoważniona do przechowywania i przetwarzania danych, dotyczących
zawieranych z Hurtownikiem transakcji, w zgodzie z obowiązującami przepisami o ochronie
danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

a)

Dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej.

b)

We wszystkich sprawach wynikających z zawartej umowy, właściwym miejscowo jest
sąd w mieście Berlin (Niemcy).

c)

Prawem stosowanym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem
przepisów o międzynarodowym nabyciu towarów ruchomych,. Przepisy te dotyczą
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wszystkich podmiotów, nawet w przypadku gdy Hurtownik jest, ze względu na miejsce
rejestracji, podmiotem zagranicznym.

d)

Transakcje i wszystkie umowy zawierane są w języku polskim.

e)

W przypadku niezgodności jakikolwiek elementów tej umowy z obowiązującymi
przepisami prawa, pozostałe ustalenia pozostają niewzruszone i maja moc prawną.
Niezgodne z prawem ustalenia zostaną zastąpione zgodnymi z obowiązującym
porządkiem prawnym, które najbliżej oddają gospodarczy sens ustaleń zawartych w tej
umowie.

f)

Każda ze stron może wymówić niniejszą umowę pisemnie.

Miejsce; Data

Miejsce; Data

Podpis Artelia

Podpis Hurtownik
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